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Normas do Resumo 
               

 
O resumo deverá ser estruturado, o texto do mesmo deve ser organizado e dividido em seções 

digitadas em negrito. 

 
TCC: 

• Seções–TCC-Investigação Cientifica: Introdução, Objetivos, Material e Método, 
Resultados e  Conclusão 

• Seções – TCC - Relado de caso: Introdução, Objetivos, Relato de caso e Conclusão.	   

• Seções – TCC – Revisão de Literatura: Introdução, Objetivos, Metodologia e Conclusão 
 
PROJETO: 

• Seções para o Projeto: Introdução, Objetivos, Material e Método (ou Relato de caso ou 
Metodologia), Forma de analise dos resultados e Resultados Esperados. (Revisão de 

Literatura e Relato de caso não tem forma de analise dos resultados). Deverá conter entre 200 a 

250 palavras. Não utilizar parágrafos, formatar em espaço simples, com fonte Arial 12 e formato 

justificado. O Título do artigo deve ser alinhado à esquerda possuir até 120 caracteres sem 

espaço, estar em negrito, letras maiúsculas e fonte Arial 12.  

	  

INSCRIÇÕES	  	  

Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente 

corrigido para odontojornada@gmail.com pelo professor orientador. Os resumos aceitos para 

apresentação deverão estar dentro das normas, sendo então publicados em Anais da Jornada 

Acadêmica de Odontologia. 

Prazo limite para inscrição: 30/04/2014 para odontojornada@gmail.com 
 

INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL: O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos 
(projetos de pesquisa e Seminário clínico) e 20 minutos (TCC). É importante que os apresentadores estejam no local 
com antecedência para testarem rapidamente suas apresentações. 
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Programação 
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Relação dos Trabalhos Apresentados 

20a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - 13 de maio de 2014/ terça-feira 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA 
EXAMINADORA 

HORÁRIO 

TCC 001 - AVALIAÇÃO DA 
GENOTOXICIDADE DA 
ARTICAÍNA COM USO 
REPETIDO PELO TESTE DE 
MICRONÚCLEO 

GRAZIELA DE OLIVEIRA 
TAVARES  
LAÍS FABRÍCIO 
FONSECA PEREIRA  

GISELE 
ALBORGHETTI 
NAI  
MARILIZA 
CASANOVA DE 
OLIVEIRA 

DANILO LOUZADA 
DE OLIVEIRA 
LUCIANA PRADO 
MAIA 

14:00 HS 

TCC 002- FECHAMENTO DE 
DIASTEMA PELO MÉTODO 
DIRETO COM RESINA 
COMPOSTA: RELATO DE 
CASO CLÍNICO 
 

BEATRIZ ROCHA 
QUINTERO  
ELIZANGELA CIAN  
 

LUIZ ROBERTO 
VENTURIM  

ELIANE CRISTINA 
GAVA PIZI 
THIAGO HENRIQUE 
SCARABELLO STAPE 

14:50 HS 

TCC 003- MEIOS DE 
CONSERVAÇÃO PARA 
DENTES AVULSIONADOS: 
REVISÃO DE LITERATURA  

LUIZ HEITOR SUZUKI 
DE MELLO  
THAIANE SANTOS DE 
SÁ  

GRAZIELA 
GARRIDO MORI 
PANUCCI 
 

KARINE TAKAHASHI 
LUCIANE REGINA 
GAVA GOMES 

15:40 HS 

TCC 004- ESTUDO DA 
DESINFECÇÃO REALIZADA 
EM CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

RENAN PÁDUA 
PEREIRA 

RODRIGO 
VIEIRA CAIXETA 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

16:30 HS 

 

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - 14 de maio de 2014/ quarta-feira 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA 
EXAMINADORA 

HORÁRIO 

TCC 005- AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DE 
DIFERENTES TÉCNICAS DE 
OBTURAÇÃO RADICULAR: 
IN VITRO 

LARISSA MENEGUCCI 
JACOMINI  
THAIS RODRIGUES 
ALVES DA COSTA.  

GRAZIELA 
GARRIDO MORI 
PANUCCI  
 

MARCELO POMINI 
LIGIA MORAES 
TEIXEIRA 

8:00 HS 

TCC 006- CARCINOMA 
ESCAMOSO BASALÓIDE EM 
BOCA: RELATO DE CASO  

LUIZ HENRIQUE 
DEMICO SILVA  
LUIZ HENRIQUE MENINI 
RIGOLETO  

EDISON 
CALIXTO DA 
FONSECA  
 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 
JOSÉ MARIA 
BERTÃO 

8:50 HS 

TCC 007-  CONDUTA CLÍNICA 
DOS CIRURGIÕES 
DENTISTAS NO 
TRATAMENTO DE DENTES 
COM RIZOGÊNESE 
INCOMPLETA 

 KARINE TAKAHASHI    

     
 

ENEDY BRESCHI 
SEGATO  
JÉSSICA KATHERINE 
MENDES 

KARINE 
TAKAHASHI 

GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCCI 
LIGIA MORAES 
TEIXEIRA 

9:40 HS 
 

TCC 008-  TRATAMENTO 
ENDODONTICO DE 
RIZOGENESE INCOMPLETA 
COM TECNICA DE 
REVASCULARIZAÇÃO-
RELATO DE CASO CLINICO   

OTÁVIO AUGUSTO 
VASCONCELOS IELO                     

MARCELO 
POMINI 

GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCCI 
LIGIA MORAES 
TEIXEIRA 

10:30 HS 
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 12 de maio de 2014/ segunda-feira  

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA 
EXAMINADORA 

HORÁRIO 

PRO 001- AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA 
RELACIONADA À SAÚDE 
BUCAL EM PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 
 

ANA PAULA DE 
OLIVEIRA CARRENHO 
ANDRESSA RESTANI 
OLIVEIRA,  
LETICIA DE ALMEIDA 
SILVA,  

CAMILA MARIA 
BULLIO 
FRAGELLI 
CRISTIANE 
OLIVIA DO 
AMARAL 

GRAZIELA AVILA 
PRADO GALHANO 
LUCIANA PRADO 
MAIA 

8:00 

PRO 002- ALTERAÇÕES 
BUCAIS RELACIONADAS AO 
USO DE MEDICAMENTOS 
EM PACIENTES IDOSOS 

GABRIELLI GUAZELI 
RONCHI 
GIOVANA BANHETI 
CORREDATO DE 
OLIVEIRA 
LIVIA MARIA LOT 
JORGE ALVES 

CLAUDIA 
OLIVEIRA LIMA 
COELHO 
ELIANE 
CRISTINA GAVA 
PIZI 

GRAZIELA AVILA 
PRADO GALHANO 
LUCIANA PRADO 
MAIA 

8:30 

PRO 003- SINDROME DE 
GARDNER: RELATO DE 
CASO 

MATHEUS SORIANO 
GOMES 
PEDRO MAFFEI 
CANTON 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

 

GRAZIELA AVILA 
PRADO GALHANO 
LUCIANA PRADO 
MAIA 

9:00 

PRO 004- EFEITO DO USO 
DO PROBIÓTICO NO 
TRATAMENTO DA 
MUCOSITE ORAL 
EXPERIMENTALMENTE 
INDUZIDA POR 
QUIMIOTERAPIA EM 
RATOS. 

DAYANA GERHARD 
FREDERICO JOSÉ DA 
SILVA SIMÃO DE 
SOUSA 
RAFAELA BEATRIZ DIAS 
FERREIRA 

LUCIANA 
PRADO MAIA 
PAULO 
EDUARDO 
PARDO 
 

DANILO LOUZADA 
DE OLIVEIRA 
 
KARINE TAKAHASHI 
 

9:30 

PRO 005- ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE 
MALOCLUSÃO E RELAÇÃO 
SAGITAL MAXILO 
MANDIBULAR AVALIADO 
CEFALOMÉTRICAMENTE 

ALINE OLIVER DA SILVA 
MIRELLE MAIRA DE 
ALMEIDA BALSALOBRE 
PRISCILA UNGARO 

LUIZ 
ORBOLATO 
ROTTA 
 

DANILO LOUZADA 
DE OLIVEIRA 
 
KARINE TAKAHASHI 

10:00 

PRO 006- ODONTOLOGIA 
HOSPITALAR: AVALIAÇÃO 
DOS FATORES NEGATIVOS 
A QUALIDADES DE SAÚDE 
BUCAL DE PACIENTES 
INTERNADOS AMARAL 

ANDRESSA DE NADAI 
ELZA APARECIDA DA 
SILVA 
LETÍCIA MARÇAL 
RUTHES BELON 

CRISTHIANE 
AMARAL  

DANILO LOUZADA 
DE OLIVEIRA 
 
KARINE TAKAHASHI 

10:30 

PRO 007- AVALIAÇÃO DA 
BIOCOMPATBILIDADE DO 
CIMENTO ENDODÔNTICO 
ADSEAL® 

GIOVANNI MINGIRENOV 
LINCOLN FERREIRA 
GARCIA PAULO 
EDUARDI FERRREIRA 

GRAZIELA 
GARRIDO MORI 
PANUCCI 
LIGIA MORAES 
TEIXEIRA 

CAMILA MARIA 
BULLIO FRAGELLI 
THIAGO HENRIQUE 
SCARABELLO STAPE 

14:00 

PRO 008- PREVALENCIA DO 
PONTICULUS POSTICUS EM 
CRIANÇAS NA DENTIÇÃO 
MISTA, DÊ ACORDO COM A 
CLASSIFICAÇÃO DE ANGLE 
I, II E III 

JULIA DOMINGUES 
ZANELATO 
MARIANA GALVÃO DA 
SILVA 
YURI DE QUEIROZ 
CAMPOS 

CLEIDE DER 
TOROSSIAN 
TORRES NEVES 
CRISTIANE 
NEVES ALESSI 
PISSULIN 

CAMILA MARIA 
BULLIO FRAGELLI 
 
 
THIAGO HENRIQUE 
SCARABELLO STAPE 

14:30 

PRO 009- AVALIAÇÃO 
CLÍNICA COMPARATIVA 
ENTRE SELANTE 
RESINOSO 
(FLUOROSHIELD) E 
IONOMÉRICO (MAXION) 
APLICADOS EM PRIMEIROS 
MOLARES PERMANENTES 

HUGO STARK DE 
OLIVEIRA MOTTA 
FLAVIA IWAMOTO 
SILVA 
PATRÍCIA PACITO 
JACOMINI 
 

KARINE 
TAKAHASHI 
 

CAMILA MARIA 
BULLIO FRAGELLI 
 
 
THIAGO HENRIQUE 
SCARABELLO STAPE 

15:00 
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PRO 010- 
AMELOBLASTOMA : UMA 
REVISÃO DE  LITERATURA 

ANDRESSA FONTANA 
CARLA RAMOS 
GROSSO 

JOSÉ LUIZ 
PARIZI  
 

GUSTAVO DE 
ALMEIDA LOGAR 
 
LÍGIA MORAES 
TEIXEIRA 

15:30 

PRO 011- XEROSTOMIA: 
UMA REVISÃO DE 
LITERATURA 

BEATRIZ JAYNE 
RODRIGUES 
FERNANDO H. D. 
CASTILHO 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

GUSTAVO DE 
ALMEIDA LOGAR 
 
LÍGIA MORAES 
TEIXEIRA 
 

16:00 

	  

RELAÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS – 12 de maio de 2014/ segunda-feira 

CC - ENVOLVIMENTO 
ESTÉTICO DENTAL DE 
DISPLASIA ECTODÉRMICA- 
PROPOSTA DE 
TRATAMENTO 
REABILITADOR 

MILLENA QUEIROZ 
CAVALHEIRO 

ELIANE 
CRISTINA 
GAVA PIZI 
CRISTHIANE 
OLIVIA 
FERREIRA DO 
AMARAL 
LUIZ 
ORBOLATO 
ROTTA 

DANILO LOUZADA 
DE OLIVEIRA 
 
 
KARINE TAKAHASHI 
 

11:00 
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Menção Honrosa – Trabalhos de Conclusão de Curso 

20a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

 

3O. lugar:  
CONDUTA CLÍNICA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS NO TRATAMENTO DE DENTES COM 
RIZOGÊNESE INCOMPLETA 
ENEDY BRESCHI SEGATO, JÉSSICA KATHERINE MENDES, KARINE TAKAHASHI 

 
2o. lugar:  
CARCINOMA ESCAMOSO BASALÓIDE EM BOCA: RELATO DE CASO 
LUIZ HENRIQUE DEMICO SILVA, LUIZ HENRIQUE MENINI RIGOLETO, EDISON CALIXTO DA 

FONSECA  

 
1o. lugar: 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DIFERENTES TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO RADICULAR: 
IN VITRO 
LARISSA MENEGUCCI JACOMINI, THAIS RODRIGUES ALVES DA COSTA, GRAZIELA 

GARRIDO MORI PANUCCI  
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

20a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

	  

3O. lugar: 
ALTERAÇÕES BUCAIS RELACIONADAS AO USO DE MEDICAMENTOS EM PACIENTES 
IDOSOS 
GABRIELLI GUAZELI RONCHI, GIOVANA BANHETI CORREDATO DE OLIVEIRA, LIVIA MARIA 

LOT JORGE ALVES, CLAUDIA OLIVEIRA LIMA COELHO, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 

 
2o. lugar: 
EFEITO DO USO DO PROBIÓTICO NO TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL 
EXPERIMENTALMENTE INDUZIDA POR QUIMIOTERAPIA EM RATOS 
DAYANA GERHARD, FREDERICO JOSÉ DA SILVA SIMÃO DE SOUSA, RAFAELA BEATRIZ 

DIAS FERREIRA, LUCIANA PRADO MAIA, PAULO EDUARDO PARDO 

 
1o. lugar: 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL EM PACIENTES 
HOSPITALIZADOS 
ANA PAULA DE OLIVEIRA CARRENHO, ANDRESSA RESTANI OLIVEIRA, LETICIA DE 

ALMEIDA SILVA, CAMILA MARIA BULLIO FRAGELLI, CRISTIANE OLIVIA DO AMARAL 
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Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

20a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

TCC 001- AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DA ARTICAÍNA COM USO REPETIDO PELO 
TESTE DE MICRONÚCLEO 
 
GRAZIELA DE OLIVEIRA TAVARES, LAÍS FABRÍCIO FONSECA PEREIRA, MARILIZA 
CASANOVA DE OLIVEIRA, GISELE ALBORGHETTI NAI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	  
	  
Introdução: Estudos com anestésicos inalatórios e alguns anestésicos locais mostraram que 
estes podem causar dano genético. Porém ainda não foi testada a genotoxicidade frente ao uso 
repetido destes. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial genotóxico da articaína 
com uso repetido, por meio do teste de micronúcleo. Material e Método: Foram utilizados 32 
ratos Wistar albinos, machos, com 12 semanas, divididos em 3 grupos: A – 16 ratos que 
receberam injeção de articaína a 4% intraperitoneal (7,0 mg/kg); B – 8 ratos que receberam 
ciclofosfamida em dose única subcutânea (50mg/kg) (controle positivo); C – 8 ratos que 
receberam injeção de 0,5ml de soro fisiológico intraperitoneal (controle negativo). Oito ratos do 
grupo A e quatro do grupo C receberam uma dose apenas no primeiro dia do experimento e os 
demais receberam doses diárias durante cinco dias. Foi coletado material da medula óssea de 
cada rato para realização do teste do micronúcleo. Resultados: A mediana de micronúcleos no 
grupo exposto a Articaína por 1 dia foi 1.00 e por 5 dias 0.00, a ciclofosfamida foi 10.00 e no 
grupo de controle negativo exposto por 1 dia foi 1,00 e no exposto por 5 dias foi de 0,00 
(p<0,0001). Houve diferença estatística entre o número de micronúcleos em relação ao grupo 
controle positivo (clicofosfamida) e o grupo da articaína  (p=0,0001), porém não em relação ao 
grupo controle negativo (p>0,05). Conclusão: Não foi observado aumento da frequência de 
micronúcleos com relação à exposição de 1 ou 5 dias no grupo da articaína. 



	   10	  

TCC 002- FECHAMENTO DE DIASTEMA PELO MÉTODO DIRETO COM RESINA 
COMPOSTA: RELATO DE CASO CLÍNICO 

 
BEATRIZ ROCHA QUINTERO, ELIZANGELA CIAN, LUIZ ROBERTO VENTURIM. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A principal atividade do cirurgião dentista sempre foi o tratamento de lesões 
cariosas, mas hoje os pacientes voltaram sua atenção para a possibilidade de terem um sorriso 
mais bonito e harmônico e neste caso o diastema pode prejudicar muito a estética do sorriso. 
Diastema é o espaço ou ausência de contato entre dois ou mais dentes consecutivos podendo 
acontecer em qualquer local das arcadas superior ou inferior, possuem várias etiologias, que é 
fundamental para saber a causa e o tipo de tratamento. A evolução de resinas compostas 
associados a técnicas de procedimentos clínicos estéticos podem ser bastante viáveis para a 
resolução dos diastemas.  Objetivo: apresentar um relato de caso clínico sobre a resolução de 
um tratamento de fechamento de diastema pelo método direto com resina composta. Relato de 
caso: Foi realizado o tratamento de fechamento dos diastemas da paciente M.C.S. pelo método 
direto de restauração com resina composta. Foram feitas restaurações do elemento 12 que 
apresentava alteração de volume, dos elementos 11 e 21 que possuíam  restaurações amplas e 
com a estética prejudicada (alteração de cor e contornos indevidos). Como resultado final o 
sorriso da paciente ficou muito mais harmônico e bonito.  Conclusão: É viável o desenvolvimento 
da técnica de fechamento de diastemas pelo método direto com resina composta, obtendo-se 
resultados satisfatórios, previsíveis, de fácil execução, além de promover economia de tecido 
dental e ser de rápida conclusão, sendo acessível para profissionais e pacientes. 
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TCC 003- MEIOS DE CONSERVAÇÃO PARA DENTES AVULSIONADOS: REVISÃO 
DE LITERATURA  
 
LUIZ HEITOR SUZUKI DE MELLO, THAIANE SANTOS DE SÁ, GRAZIELA GARRIDO MORI 
PANUCCI   
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A avulsão dentária representa de 1 a 16% de todas as lesões traumáticas da 
dentição permanente, sendo mais frequente em meninos, e tendo uma maior prevalência em 
crianças de 7 a 11 anos de idade. O tratamento para um dente avulsionado é o reimplante 
dentário, sendo que a manutenção da vitalidade das células antes do reimplante é fundamental 
para o sucesso deste. Quando não for possível o reimplante imediato (15 minutos), pode-se usar 
meios para a manutenção da viabilidade das células. Objetivo: Este estudo teve como objetivo 
analisar os diversos trabalhos de pesquisas relacionados a meios de conservação, compará-los e 
indicar os meios mais adequados para a manutenção do dente avulsionado. Metodologia: Foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória em livros e bases de dados com uma busca on-
line na literatura onde executou-se uma revisão não sistemática no período compreendido entre 
2004 a 2014, em que as bases de dados foram da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme: 
LILACS, MEDLINE, PUBMED, Scielo e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD). Os artigos e textos científicos selecionados foram analisados criticamente e comparados 
entre si.  As palavras - chaves utilizadas para a busca de artigos foram: storage media (meios de 
conservação), tooth avulsion (avulsão dentária) e milk (leite). Conclusão: De acordo com as 
pesquisas estudadas, conclui-se que o melhor meio é o HBSS, mas o mais acessível é o leite. 
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TCC 004- ESTUDO DA DESINFECÇÃO REALIZADA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 
 
RENAN PADUA PEREIRA, RODRIGO VIEIRA CAIXETA.  
TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 
 
Introdução: A desinfecção é um processo físico ou químico pelo qual são destruídos 
microrganismos presentes em superfícies e objetos inanimados, mas não necessariamente os 
esporos bacterianos. Objetivo: O objetivo deste estudo é verificar os artigos que estão sendo 
desinfetados, os produtos químicos utilizados para essa desinfecção e a sequência técnica 
realizada. Material e método: Foram realizadas 15 entrevistas com cirurgiões-dentistas na 
cidade de Bataguassu-MS abordando a técnica e periodicidade utilizada na realização da 
desinfecção através de questões abertas, enquanto as questões fechadas abordaram quais os 
artigos e produtos são utilizados na desinfecção pelos sujeitos entrevistados, além da faixa etária 
e o tempo de formado de cada entrevistado. Resultados: Os dados foram tabulados e 
organizados através da estatística descritiva com distribuições de frequências. Para o estudo 
qualitativo foi aplicada a análise de conteúdo nas respostas dadas nas questões abertas do 
questionário. Conclusão: Conclui-se que o álcool 70º é utilizado por todos os entrevistados e o 
germi-rio por 73,3%, enquanto o ácido peracético foi o produto com menor porcentagem de uso, 
apenas 6,6%. Quanto à técnica para aplicação dos desinfetantes e sua periodicidade a grande 
maioria (86,6%) dos cirurgiões-dentistas não souberam expressar a rotina de desinfecção 
estabelecida no consultório. Os modelos e as seringas de resina composta são os artigos que os 
cirurgiões-dentistas não desinfetam com maior frequência. Sugere-se a proposição de um novo 
trabalho para orientação adequada dos participantes dessa pesquisa e outros membros da 
equipe de saúde bucal com palestras ou minicursos sobre desinfecção. 
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TCC 005- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DIFERENTES TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO 
RADICULAR: ESTUDO IN VITRO 
 
LARISSA MENEGUCCI JACOMINI, THAIS RODRIGUES ALVES DA COSTA, GRAZIELA 
GARRIDO MORI PANUCCI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução:  Com o advento da instrumentação rotatória, a técnica do cone único para obturação 
radicular tem sido muito utilizada. Assim, é fundamental a comprovação de sua eficiência para o 
preenchimento do sistema de canais radiculares, culminado com sucesso do tratamento 
endodôntico. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo estudar a capacidade de preenchimento 
de canais radiculares instrumentados com o auxílio de instrumentos rotatórios e obturados 
utilizando três diferentes técnicas de obturação radicular. Material e Métodos: Foram utilizados 
60 dentes humanos extraídos (30 incisivos superiores e 30 molares inferiores). Após abertura 
coronária, os canais foram instrumentados com sistema Protaper. Na sequência, os dentes foram 
divididos em grupos de acordo com a técnica utilizada para obturação radicular: técnica do cone 
único, técnica da condensação lateral e técnica híbrida de Tagger. Os dentes obturados foram 
seccionados transversalmente, obtendo-se cortes de 0,3mm de espessura a 2, 4 e 6 mm do ápice 
radicular. As fatias obtidas foram digitalizadas, as imagens analisadas com o programa Image 
Tool e os dados comparados por meio do teste de Tukey. Resultados: Observou-se que, aos 2 e 
4mm do ápice, nos incisivos superiores, não houve diferença entre as técnicas, quando 
considerou-se o espaço vazio; aos 6 mm, menor quantidade de espaços foram encontrados 
quando da técnica Híbrida de Tagger (p<0,05). Ao examinar os molares, notou-se pequena 
quantidade de espaços vazios em todos os milímetros examinados quando usou-se a técnica 
híbrida de Tagger (p<0,05). Conclusão: A técnica híbrida de Tagger demonstrou melhor 
selamento em comparação com as outras técnica. 
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TCC 006- CARCINOMA ESCAMOSO BASALÓIDE EM BOCA: RELATO DE CASO 
 
LUIZ HENRIQUE DEMICO SILVA, LUIZ HENRIQUE MENINI RIGOLETO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O Câncer de Boca continua sendo um tipo de câncer de prevalência alta no Brasil, 
principalmente no gênero masculino. O Carcinoma Espinocelular é o tipo de câncer mais comum 
em boca, representando mais de 90% dos casos, e o Carcinoma Escamoso Basalóide é um 
tumor maligno muito raro em boca e representa menos de 2% de todos os tumores de cabeça e 
pescoço. Pelo alto potencial de proliferação celular e invasão tecidual seu prognostico é muito 
desfavorável e/ou fatal. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo relatar um Caso Clínico 
de Carcinoma Escamoso Basalóide em boca, com a finalidade de ampliar o conhecimento dos 
profissionais quanto à sua prevalência, diagnóstico, prognóstico e terapêutica. Relato de Caso: 
Paciente do gênero masculino, 70 anos de idade, portador de Adenocarcinoma de próstata em 
estágio avançado e portador de Carcinoma Escamoso Basalóide em gengiva inferior há 
aproximadamente 60 dias, apresentando-se como uma lesão nodular/ulcerada, de cor cianótica, 
localizada na região de gengiva inferior esquerda, entre os dentes primeiro molar e  segundo pré 
molar  inferior esquerdo, com aproximadamente 1,5cm de diâmetro, limites nítidos, com dor 
presente e sangramento ao toque. Conclusão: Concluímos que o Carcinoma Escamoso 
Basalóide é uma neoplasia descrita recentemente na literatura e deve ser considerada de 
comportamento clínico extremamente agressivo e desfavorável à sua evolução clínica, 
prognostico e tratamento. Com isso, o presente estudo poderá contribuir para um melhor 
conhecimento dos profissionais da área médica e odontológica, a respeito dessa neoplasia, 
desde o seu diagnóstico clínico, até a sua proservação. 
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TCC 007- CONDUTA CLÍNICA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS NO TRATAMENTO DE 
DENTES COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA 
 
ENEDY BRESHI SEGATO, JÉSSICA KATHERINE MENDES, KARINE TAKAHASHI. TRABALHO 
DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

 
Introdução: Para o tratamento endodôntico de dentes com rizogênese incompleta, o cirurgião 
dentista precisa conhecer as particularidades deste tipo de tratamento, para que assim obtenha 
um diagnóstico preciso e indique o melhor tratamento. Atualmente com a renovação dos materiais 
odontológicos no mercado, têm ocorrido controvérsias na literatura sobre o melhor material e 
técnicas para o tratamento em dentes permanentes jovens com rizogênese incompleta. Objetivo: 
O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conhecimento dos cirurgiões dentistas da região de 
Presidente Prudente – SP, no tratamento de dentes com rizogênese incompleta. Material e 
Método: A amostra foi obtida por 30 Cirurgiões Dentistas, que na sua clinica diária praticavam 
endodontia. Foram avaliados por meio de um questionário sócio-demográfico e outro relacionado 
à prática endodôntica entregues no local de sua atuação profissional. Os dados coletados foram 
submetidos à análise estatística descritiva. Resultados: Entre os entrevistados verificou-se que 
80% eram mulheres e a média de idade era de 36,53 anos. A maioria não possuía especialização 
em endodontia. O curativo mais relatado pelos profissionais nas técnicas abordadas foi o 
hidróxido de cálcio. Na técnica de revascularização 34% dos odontólogos relataram desconhecer 
a técnica. Conclusão: A maioria dos Cirurgiões dentistas analisados, possuem conhecimento 
sobre o tratamento endodôntico de dentes com rizogênese incompleta, porém uma parte 
significativa de odontólogos desconhece a técnica de revascularização pulpar. 
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TCC 008- TRATAMENTO ENDODONTICO DE RIZOGENESE INCOMPLETA COM TECNICA 
DE REVASCULARIZAÇÃO-RELATO DE CASO CLINICO   
 
OTAVIO AUGUSTO VASCONCELOS IELO, MARCELO POMINI.                         
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Quando temos um comprometimento pulpar ou uma necrose pulpar associada à 
rizogênese incompleta, a deposição de dentina cessa, consequentemente interrompendo a 
formação radicular, tornando a resolução do caso muito mais complexa, tendo como uma das 
opções mais adequadas a revascularização. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi relatar um 
caso clínico de um dente com rizogênese incompleta tratado com a técnica de revascularização. 
Relato de Caso Clínico:  Realizamos anamnese na paciente da clinica odontológica da Unoeste, 
onde, a mesma foi submetida à exames radiográficos; clínicos e testes de vitalidade, mobilidade e 
percurssão, com o resultado negativo em todos eles. Como solução irrigadora utilizou-se o 
hipoclorito de sódio a 2 %, com a técnica de Oregon na instrumentação do canal, para curativo de 
demora utilizou-se hidróxido de cálcio com soro fisiológico, e como material selador radicular 
usou-se o MTA, fazendo controle radiográfico de 6 em 6 meses. Conclusão: Conclui-se que o 
tratamento de revascularização teve um resultado satisfatório, como o esperado, promovendo 
ganho de espessura e comprimento radicular; conclui-se também que o hidróxido de cálcio como 
material intracanal foi eficaz em sua ação antimicrobiana também nos casos de revascularização. 
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Resumos de Relatos de Casos Clínicos 

20a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

 

CC 001- ENVOLVIMENTO ESTÉTICO DENTAL DE DISPLASIA ECTODÉRMICA- PROPOSTA 
DE TRATAMENTO REABILITADOR 
 
MILLENA QUEIROZ CAVALHEIRO, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI, CRISTHIANE OLIVIA 
FERREIRA DO AMARAL, LUIZ ORBOLATO ROTTA 
CASO CLÍNICO 
 
Introdução: A displasia ectodérmica é uma doença hereditária, que se origina da má formação 
dos tecidos derivados da ectoderme durante a embriogênese. Pode se manifestar de duas 
maneiras hidrótica e anidrótica, afetando os tecidos derivados da ectoderme como unhas, 
cabelos, pele, dentes, glândulas sebáceas e sudoríparas leve ou severamente. Não há 
tratamento especifico para a doença. Objetivo: Relatar o caso clínico da paciente M.R., 10 anos, 
gênero feminino, residente na cidade de Presidente Prudente, que procurou o consultório 
odontológico da Escola Municipal João Sebastião Lisboa queixando-se da estética dos dentes e 
sofrer bullying. Relato do caso clínico: No exame clínico observou-se ausência dos incisivos 
laterais superiores, e alteração de forma dos demais incisivos. No exame radiográfico, foi 
verificada a ausência do germe de 12 dentes permanentes, entre incisivos, prés-molares e 
molares. Foi proposto inicialmente um tratamento restaurador direto, com a utilização de resina 
composta nanoparticulada e guia de silicone confeccionada a partir do enceramento do modelo. 
Passou por avaliação ortodôntica na faculdade de Odontologia da Unoeste que propôs o 
acompanhamento semestral para o correto desenvolvimento da maxila e mandíbula e futuro 
tratamento reabilitador. Conclusão: É de extrema importância o tratamento odontológico na 
intenção de reabilitar o paciente funcional e esteticamente, melhorando sua convivência na 
sociedade. 
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Resumos dos Projetos de Trabalhos de Conclusão de 
Curso 

20a. Jornada Acadêmica de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE 

	  

PRO 001- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE BUCAL EM 
PACIENTES HOSPITALIZADOS 
 
ANA PAULA DE OLIVEIRA CARRENHO, ANDRESSA RESTANI OLIVEIRA, LETICIA DE 
ALMEIDA SILVA, CRISTIANE OLIVIA DO AMARAL, CAMILA MARIA BULLIO FRAGELLI  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Todos os indivíduos devem dispor de uma condição de saúde bucal que lhes permita 
falar, mastigar, reconhecer o sabor dos alimentos, sorrir, viver livre de dor e desconforto. Abordar 
a promoção da saúde incluindo a saúde bucal em ambientes hospitalares é possível e necessária 
com a atuação do Cirurgião Dentista Objetivo: Avaliar a qualidade de vida relacionada saúde 
bucal em pacientes. Material e método: Estudo transversal observacional de caráter quantitativo, 
será executado após a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Unoeste. Os pacientes 
participantes deverão assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. A pesquisa contará 
com avaliação da qualidade de vida (OHIP - 14), questionário de avaliação socioeconômica, 
exame de saúde bucal, e histórico médico oriundo dos prontuários. A coleta de dados será 
realizada no segundo semestre de 2014, e será usada amostra por conveniência. Forma de 
análises de resultados: Para verificar a correlação entre as variáveis será utilizado o coeficiente 
de correlação de Spearmean. Em todos os procedimentos estatísticos será adotado nível de 
significância de 5%. Resultados esperados: Espera-se que o presente estudo aponte o impacto 
na qualidade de vida relacionada a sáude bucal significante em pacientes hospitalizados com 
necessidades de tratamento invasivo. 
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PRO 002- ALTERAÇÕES BUCAIS RELACIONADAS AO USO DE MEDICAMENTOS EM 
PACIENTES IDOSOS. 
 
GABRIELLI GUAZELI RONCHI, GIOVANA BANHETI CORREDATO DE OLIVEIRA, LÍVIA MARIA 
LOT JORGE ALVES, CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  
Introdução: Com o envelhecimento, as glândulas salivares sofrem um processo de degeneração, 
com isto, diminui a quantidade e viscosidade da saliva secretada. A diminuição na produção da 
saliva também pode ocorrer pelo uso de alguns tipos de medicamentos. A falta dela pode 
provocar xerostomia, além de alterações do paladar, da mastigação, formação do bolo alimentar, 
da deglutição e ainda trazem consequências como as cáries, as doenças periodontais, halitose e 
dificuldade na estabilidade de prótese dentarias. Objetivo Os objetivos desse trabalho são: 
analisar se o uso de medicamentos em pacientes idosos está relacionado à alterações do fluxo 
salivar, alterações bucais ou à percepção do paciente sobre estas alterações. Material e Método: 
Serão incluídos 100 indivíduos de 60 anos de idade ou mais, de ambos os gêneros, e que fazem 
ou não o uso de medicamentos, pacientes da Clínica de Odontogeriatria e de Prótese Total da 
Faculdade de Odontologia “Dr. Mário Leite Braga” de Presidente Prudente (FOPP) – Universidade 
do Oeste Paulista. As avaliações bucais nestes pacientes serão realizadas através da análise do 
fluxo salivar, aplicação de questionário fechado quantitativo e avaliação clínica. Forma de Análise 
dos Resultados: Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise 
exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. 
Resultados Esperados: Esperamos encontrar pacientes idosos que fazem ou não uso de 
medicamentos e apresentem alterações do fluxo salivar e outras alterações bucais, para orientá-
los sobre como amenizar as consequências dessas alterações. 
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PRO 003- XEROSTOMIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 
BEATRIZ JAYNE RODRIGUES, FERNANDO H. D. CASTILHO, ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
                                                     
Introdução: A saliva tem um papel muito importante na cavidade bucal, contêm componentes 
antimicrobianos, imunoglobulinas, proteínas e eletrólitos com propriedades de tamponamento. A 
falta da saliva ocasiona a xerostomia (do grego xeros: seco) é o sintoma subjetivo de secura na 
boca e indica diminuição da quantidade de saliva na cavidade oral. Boca seca (ou drymouth, na 
literatura inglesa) é outro termo utilizado no meio médico para designar a mesma condição. Para 
caracterização da xerostomia deve-se envolver a análise dos sintomas e sinais, a determinação 
do fluxo salivar e dos fatores causais.  Objetivos: Esta revisão tem como objetivo o 
esclarecimento e a orientação do profissional cirurgião dentista na identificação das causas, 
manifestações, intercorrências e do tratamento da xerostomia em pacientes no dia a dia de seu 
consultório, a fim de suprir as necessidades de atualização sobre o assunto tão importante e 
pouco levado em consideração durante o tratamento realizado no paciente. Metodologia: Será 
realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória em livros disponíveis na biblioteca do campus I 
da Universidade do Oeste Paulista e em bases de dados on-line sobre a literatura em questão. 
Resultados esperados: Com o avanço no tratamento de várias doenças crônicas e com a 
melhor qualidade de vida, o homem está vivendo mais. A xerostomia é uma queixa muito comum 
entre os idosos e portadores de doenças crônicas causando vários transtornos a sua saúde. Este 
estudo visa auxiliar o cirurgião dentista a diagnosticar, tratar e manter a saúde bucal dos 
pacientes que apresentem o quadro clínico de xerostomia.  
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PRO 004- EFEITO DO USO DO PROBIÓTICO NO TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL 
EXPERIMENTALMENTE INDUZIDA POR QUIMIOTERAPIA EM RATOS. 
 
DAYANA GERHARD, FREDERICO JOSÉ DA SILVA SIMÃO DE SOUSA, RAFAELA BEATRIZ 
DIAS FERREIRA, LUCIANA PRADO MAIA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  
Introdução: A cavidade oral quando submetida à tratamento oncológico reage com reações 
adversas, tendo como principal manifestação oral a mucosite. A literatura vem mostrando que os 
probióticos podem contribuir para a prevenção e tratamento de diversas patologias.  Objetivo: O 
objetivo desse trabalho é avaliar a ação dos probióticos na mucosite durante o tratamento 
oncológico. Material e método: Serão utilizados 24 ratos machos Wistar, divididos nos seguintes 
grupos: 1 - controle negativo (C); 2 – 5-fluoracil (5-FU); grupo 3 – probiótico (Prob); e grupo 4 – 5-
fluoracil + probiótico (5-FU+Prob). A mucosite oral será induzida por uma injeção intraperitoneal 
de 5-fluoracil (5-FU), na dose de 60 mg/kg nos dias 0 e 2, combinado a escoriações nas mucosas 
jugais direita nos dias 1 e 2. Nos grupos Prob e 5-FU+Prob o probiótico será adicionando 
diariamente na água dos animais 30 dias antes da indução da mucosite. Os animais serão 
eutanasiados no dia 14. O estágio de recuperação da mucosite oral será avaliada através de 
pesagem, mensuração da área ulcerada e análise histopatológica para avaliação dos seguintes 
parâmetros: infiltrado inflamatórico celular, dilatação vascular, e a presença de áreas 
hemorrágicas, edema, ulcerações, e abscessos. Forma de análise dos resultados: Os dados 
coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e 
posteriormente serão aplicados os teste estatísticos adequados. Resultados esperados: Espera-
se com este trabalho demonstrar que o Probiótico, assim como seus benefícios, poderão ser 
considerados um importante aliado contra o desenvolvimento de doença periodontal decorrentes 
de tratamentos antineoplásicos em pacientes imunossuprimidos.  
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PRO 005- ESTUDO COMPARATIVO ENTRE MALOCLUSÃO E RELAÇÃO SAGITAL MAXILO 
MANDIBULAR AVALIADO CEFALOMÉTRICAMENTE 
 
ALINE OLIVER DA SILVA, MIRELLE MAIRA DE ALMEIDA BALSALOBRE, PRISCILA 
UNGARO, LUIZ ORBOLATO ROTTA 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A disfunção mastigatória é um problema de alta incidência e que vem sendo 
discutida com a intenção de avaliar as causas e as características das desarmonias dento-
esqueléticas com o propósito de conhecê-las, controlá-las e corrigi-las. Objetivos: Este estudo 
tem por objetivo determinar a relação existente entre os padrões de uma maloclusão sagital com 
as estruturas crânio faciais representadas pela posição da maxila e da mandíbula. Material e 
Método: Serão utilizados modelos ortodônticos e radiografias cefalométricas laterais de 40 
indivíduos de ambos os gêneros com idades acima dos 15 anos que não tenham sido submetidos 
a tratamento ortodôntico prévio. A partir dos modelos ortodônticos articulados em posição natural 
será determinada a relação anteroposterior dos arcos dentários pela classificação de Angle. Para 
a avaliação das radiografias cefalométricas será utilizado o software(Cefx), com o emprego da 
cefalometria de Ricketts. Forma de Análise dos Resultados: Após tabulados os resultados 
encontrados, será feito uma análise estatística pelo método apropriado e apresentado em tabelas 
e gráficos. Resultados Esperados: Espera-se encontrar nesta pesquisa resultados estatísticos 
que possam responder os questionamentos sobre a relação entre as maloclusões dentárias com 
as alterações esqueléticas sagitais. 
 
 



	   23	  

PRO 006- ODONTOLOGIA HOSPITALAR: AVALIAÇÃO DOS FATORES NEGATIVOS A 
QUALIDADES DE SAÚDE BUCAL DE PACIENTES INTERNADOS AMARAL 
 
ANDRESSA DE NADAI, ELZA APARECIDA DA SILVA, LETICIA MARÇAL RUTHES BELON, 
CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMARAL. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A odontologia hospitalar é um campo de atuação no qual o cirurgião-dentista, junto 
com a equipe multidisciplinar, visa de forma abrangente atender pacientes internados em 
hospitais com a higiene bucal debilitada, devido às condições sistêmicas, auxiliando na sua 
recuperação geral da saúde. Objetivo Avaliar os fatores negativos a qualidade de saúde bucal de 
pacientes hospitalizados no período de internação, observando presença de higiene e condição 
de saúde bucal, considerando o índice de biofilme visível, condição de saúde gengival e o índice 
de necessidade de tratamento invasivo, pois a presença destes fatores negativos pode levar a 
complicações na cavidade bucal e saúde geral. Material e Método: Serão avaliados 
aproximadamente 100 pacientes internados no Hospital Regional de Presidente Prudente com 
pelo menos cinco dias, ser maiores de 18 anos, não ser gestante, não usar prótese total dupla, 
concordar em assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, estar consciente e não 
dependente de higiene bucal. Forma de Análise dos Resultados: As variáveis coletadas serão 
primeiramente tabuladas e submetidas a uma análise exploratória dos dados e posteriormente 
serão aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados Esperados: Espera-se observar a 
necessidade de tratamento invasivo na eminência de uma urgência odontológica em pacientes 
internados e ainda observar as perspectivas dos pacientes na prática da odontologia hospitalar 
quanto a importância da presença de um cirurgião dentista em hospital. 
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PRO 007- AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATBILIDADE DO CIMENTO ENDODÔNTICO ADSEAL® 
GIOVANNI MINGIRENOV, LINCOLN FERREIRA GARCIA, PAULO EDUARDI FERRREIRA, 
GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI, LIGIA MORAES TEIXEIRA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Além de promover o vedamento hermético dos canais radiculares, cimentos 
obturadores não devem ser tóxicos aos tecidos periapicais. Segundo o fabricante o cimento 
endodôntico Adseal® apresenta uma excelente biocompatibilidade, e é insolúvel em meio líquido, 
todavia a literatura não apresenta estudos que comprovem essa informação. Objetivo: Avaliar a 
biocompatibilidade do cimento Adseal® em relação ao AH Plus em tecido subcutâneos de ratos. 
Material e Métodos: Serão utilizados 15 ratos machos com peso 180g a 200g, estes serão 
anestesiados e seus dorsos tricotomizados, serão feitas duas incisões cirúrgicas em seu dorso 
para confecção de 4 “pockets” laterais e nestes serão introduzidos tubos de polietileno de 10 mm 
de comprimento. Um tubo será preenchido com AH Plus outro com Adseal®, um com Óxido de 
Zinco de Eugenol e um permanecerá vazio. As incisões serão suturadas e os animais mantidos 
em gaiolas, que serão limpas diariamente e alimentados à vontade; após 7 dias serão 
sacrificados 5 ratos após 14 dias mais 5 ratos e após 30 dias os outros 5 ratos. Forma de análise 
dos resultados: Para cada período será avaliada a resposta inflamatória dos materiais por 
analise histológica, Os cortes histológicos serão feitos e analisados microscopicamente 
considerando a presença ou ausência de inflamação, serão atribuídos os escores estes 
analisados estatisticamente. Será utilizado o teste de não paramétrico de Kruskal Wallis para 
análise estatística dos mesmos. Resultados esperados: Espera-se que o Adseal® seja 
biocompatível ao tecidos, favorecendo assim o reparo tecidual. 
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PRO 008- PREVALENCIA DO PONTICULUS POSTICUS EM CRIANÇAS NA DENTIÇÃO 
MISTA, DÊ ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE ANGLE I, II E III 
 
JULIA DOMINGUES ZANELATO, MARIANA GALVÃO DA SILVA, YURI DE QUEIROZ CAMPOS, 
CLEIDE DER TOROSSIAN TORRES NEVES, CRISTIANE NEVES ALESSI PISSULIN. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O ponticulus posticus, que em latim significa “pequena ponte posterior”, é uma 
variação anatômica comum da 1ª vértebra cervical denominada de atlas. Ela tem origem a partir 
da ossificação parcial ou completa, do segmento lateral do ligamento atlantoccipital posterior ou 
por modificação da cápsula articular desta articulação, e tem sido relacionado como coadjunvante 
do aparecimento de dores cervicais, vertigem, distúrbios cerebrovasculares e isquemia 
vertebraobasilar e enxaqueca sem aura. Objetivo: Este estudo tem como objetivo comparar a 
prevalência e as características morfológicas do ponticulus posticus em telerradiografias de 
crianças na dentição mista, nas classes I, II e III de Angle, e relacionar com o sexo. Metodologia: 
Serão avaliadas 180 telerradiografias de crianças nas faixas etárias entre 8 a 12 anos, na 
dentição mista, extraídas do banco de dados da Clínica CEO, de Presidente Prudente-SP. As 
telerradiografias serão divididas em 3 grupos, de 60 amostras cada, de acordo com a 
classificação de Angle e os dados serão colocados em uma tabela, de acordo com sexo e a 
presença ou não da ponte óssea, e se a mesma for unilateral ou bilateral, e completa ou 
incompleta. Forma de análise dos resultados: Os dados receberão tratamento estatístico pelo 
teste T-Student. Resultados esperados: Através deste estudo, esperamos encontrar relação 
entre a classificação de Angle I, II e III, e o ponticulus posticus, em crianças na dentição mista, 
entre 8 e 12 anos, pois estes dados serão importantes para futuros diagnósticos de sintomas 
craniocervicais. 
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PRO 009- AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTE RESINOSO 
(FLUOROSHIELD) E IONOMÉRICO (MAXXION) APLICADOS EM PRIMEIROS MOLARES 
PERMANENTES 
 
HUGO STARK DE OLIVEIRA MOTTA, FLAVIA IWAMOTO SILVA, PATRÍCIA PACITO 
JACOMINI, KARINE TAKAHASHI 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A cárie dentária é uma doença multifatorial, que apesar de nas últimas décadas ter 
sua prevalência diminuída, ainda é considerada problema de Saúde Pública, principalmente na 
população brasileira. A maioria das lesões afeta superfícies oclusais, e em crianças, os primeiros 
molares permanentes são os dentes mais envolvidos, uma vez que favorecem a retenção de 
placa dentária. Os selantes resinosos e cimentos de ionômero de vidro são opções de materiais 
que podem ser utilizados para o selamento de fossas e fissuras.  Objetivos: Avaliar clinicamente 
a retenção de dois materiais utilizados como selantes de fóssulas e fissuras, um resinoso, 
Fluoroshield e outro ionomérico, Maxxion. Material e Método: Participarão desta pesquisa 35 
crianças atendidas na clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade 
do Oeste Paulista. Serão selecionados 70 dentes hígidos (primeiros molares permanentes) de 
crianças na faixa etária entre 7 e 11 anos, com indicação clínica para realização de selantes 
preventivos, isto é, dentes com sulcos profundos e que ofereçam risco ao desenvolvimento de 
cárie dentária. As crianças serão incluídas na pesquisa após assinatura do termo de 
consentimento livre e esclarecido pelos pais ou responsáveis.Os dentes hígidos serão divididos 
igualmente em dois grupos, no Grupo I, primeiros molares permanentes inferiores do lado direito, 
será aplicado o Fluroshield ®, e o Grupo II, primeiros molares permanentes inferiores do lado 
esquerdo, Maxxion ®. Após seis meses, os selantes serão avaliados quanto a retenção, 
incidência de cárie dentária e descoloração marginal. Forma de analise dos resultados: Os 
dados obtidos serão submetidos para avaliação estatística através de testes específicos. 
Resultados esperados: Espera-se encontrar o material mais adequado para uso de selantes em 
fossas e fissuras. 



	   27	  

PRO 010- AMELOBLASTOMA : UMA REVISÃO DE  LITERATURA 
 
ANDRESSA FONTANA, CARLA RAMOS GROSSO, JOSÉ LUIZ PARIZI  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O ameloblastoma é uma neoplasia benigna, rara, de origem epitelial odontogênica, 
que afeta os maxilares, caracterizado por apresentar crescimento lento, ser assintomático, capaz 
de provocar expansão óssea e, recidivar se não tratado corretamente.  Embora sua etiologia 
ainda seja desconhecida, pode estar relacionado a remanescentes da lâmina dental do órgão de 
esmalte, restos de Malassez, epitélio de cistos odontogênicos, e células basais do epitélio da 
mucosa bucal. Ocorre geralmente entre a 2ª e 5ª década de vida, e apesar de não apresentar 
predileção por raça, estudos mostram uma maior incidência em pacientes negros. Clinicamente 
apresentam-se como unicísticos, sólidos ou multicísticos ou periféricos, e histologicamente 
podem ser folicular, plexiforme, acantomatoso, células de granulação, células basais ou 
desmoplásico. Radiograficamente apresentam aspecto unilocular ou multilocular, semelhantes a 
bolhas de sabão ou favos de mel. Objetivo: Verificar na literatura disponível as diferentes formas 
clinicas que os ameloblastomas podem se apresentar, bem como sua evolução, tratamento e 
prognóstico. Metodologia: Será realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória em bases de 
dados com uma busca on-line na literatura no período compreendido entre 2006 a 2013, onde 
serão revisados 45 artigos  sobre os ameloblastomas dos maxilares.  Resultados Esperados: Os 
ameloblastomas são tratados de forma mutiladora frequentemente. Este trabalho espera verificar 
na literatura aspectos evolutivos e conservadores de tratamentos utilizados nos últimos sete anos 
desta lesão.  
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PRO 011- SINDROME DE GARDNER: RELATO DE CASO 
 
MATHEUS SORIANO GOMES, PEDRO MAFFEI CANTON, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A Síndrome de Gardner é uma doença hereditária  de caráter autossômico 
dominante, sua mutação esta no gene APC (colo polipóide adenomatoso ), localizado no 
cromossomo 5. Existem  mais de 1.400 alterações diferentes nesse gene, sendo o tipo de 
mutação que determinará o grau de comprometimento do individuo portador da síndrome. Sua 
incidência é de 1 em 4000 a 1 em 12.000 dependendo da região e sofrendo interferências de 
fatores como dieta, tabagismo, que não foram claramente explicados na literatura. Apenas um 
terço dessa síndrome ocorre de mutações espontâneas. Objetivo: O objetivo deste estudo é 
realizar uma revisão bibliográfica e apresentação de um caso onde pai e filho foram cometidos 
pela Síndrome de Gardner, auxiliando o diagnóstico precoce pelos Cirurgiões dentistas 
permitindo assim a prevenção do câncer colo retal. Relato de caso: Após a assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido, será realizado um relato de caso, de um paciente do sexo 
masculino 36 anos, morador na cidade de Junqueirópolis estado de São Paulo. Este paciente foi 
diagnosticado como portador de Síndrome de Gardner, e após exames em seu filho foram 
notadas manifestações bucais também sugestivas dessa síndrome. Essas manifestações bucais 
serão tratadas na Faculdade de Odontologia da Unoeste, na disciplina de Pacientes Especiais. 
Resultados esperados: Através deste estudo, espera-se contribuir clínica e cientificamente para 
o diagnóstico precoce, tratamento e prevenção do câncer colo retal nos pacientes portadores de 
Síndrome de Gardner. 
 
 

 
 
 


