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Normas do Resumo 
 

21A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO 

 
Prazo limite para inscrição: 24/10/2014 para odontojornada@gmail.com 
 
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 e ENVIADO pelo 
ORIENTADOR. Os resumos aceitos para apresentação deverão estar dentro das normas, sendo 
então publicados em Anais da Jornada Acadêmica de Odontologia. 

 

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. 

 



	   3	  

Programação 
	  

21A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO 

	  

	  

	  

03/11	   04/11	   05/11	   06/11	   07/11	  

manhã	   manhã	   manhã	   manhã	   manhã	  

Apresentação	  de	  
TCC	  

Apresentação	  de	  TCC	   Apresentação	  de	  
TCC	  

Apresentação	  de	  
Projetos	  de	  	  

Apresentação	  de	  
Projetos	  de	  	  

8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	  

Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	  	   Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	  

tarde	   tarde	   tarde	   tarde	   tarde	  

Apresentação	  de	  
TCC	  

Apresentação	  de	  TCC	   Apresentação	  de	  
TCC	  

Apresentação	  de	  
Projetos	  de	  	  

	  

14:00-‐18:00hs	   14:00-‐18:00hs	   14:00-‐18:00hs	   14:00-‐18:00hs	   	  

Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	   	  
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Relação dos Trabalhos Apresentados 

21A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO 

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 03 de novembro (segunda-feira) 
 

TÍTULO	   NOME	   ORIENTADOR	   BANCA	  
EXAMINADORA	  

TCC	  001	  -‐	  PERFIL	  DA	  CONDIÇAO	  
ODONTOLÓGICA	  E	  SISTÊMICA	  DE	  
PACIENTES	  NEFROPATAS	  SUBMETIDOS	  
À	  HEMODIÁLISE	  

	  GABRIELA	  MATOS	  FARAH	  
GISELE	  ROSA	  ANDRADE	  
	  

CRISTHIANE	  
OLIVIA	  FERREIRA	  
DO	  AMARAL	  

ADILSON	  DE	  OLIVEIRA	  
GUSTAVO	  DE	  ALMEIDA	  
LOGAR	  
	  

TCC	  002	  -‐	  HARMONIZAÇÃO	  DO	  
SORRISO	  COM	  UTILIZAÇÃO	  DE	  LENTES	  
DE	  CONTATO	  

	  JEAN	  MENDES	  DA	  
SILVEIRA	  
JOÃO	  PEDRO	  TUDISCO	  
PASSOS	  
	  

LUIZ	  ROBERTO	  
VENTURIM	  

GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  GALHANO	  
THIAGO	  HENRIQUE	  
SCARABELLO	  STAPE	  

TCC	  003	  -‐	  O	  USO	  DE	  EXTRATOS	  
NATURAIS	  É	  UM	  MÉTODO	  APLICAVEL	  
NO	  CONTROLE	  DE	  BIOFILME	  DE	  
CANDIDA	  EM	  RESINA	  ACRÍLICA	  
TERMOPOLIMERIZÁVEL?	  

	  MARIANA	  GODOY	  
LEBEDENCO	  
NATHALIA	  DAYRELL	  ARO	  

FABIANA	  
GOUVEIA	  
STRAIOTO	  
	  

CLAUDIA	  DE	  OLIVEIRA	  
LIMA	  COELHO	  
GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  GALHANO	  
	  

TCC	  004	  -‐	  XEROSTOMIA:	  ETIOLOGIA	  E	  
PRINCÍPIOS	  TERAPÊUTICOS	  

	  FERNANDO	  HENRIQUE	  D.	  
CASTILHO	  
BEATRIZ	  JAYNE	  
RODRIGUES	  
	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
	  

ADILSON	  DE	  OLIVEIRA	  
LUCIANA	  PRADO	  MAIA	  

TCC	  005	  -‐	  HIV/AIDS:	  IMPLICAÇÕES	  
SISTÊMICAS	  E	  ALTERAÇÕES	  
ESTOMATOLÓGICAS	  DE	  INTERESSE	  
PARA	  O	  ATENDIMENTO	  
ODONTOLÓGICO	  

ERCILIA	  MARIA	  DIAS	  
OLIVEIRA	  
ISABELLE	  OLIVEIRA	  
PEREIRA	  
	  

JOSÉ	  MARIA	  
BERTÃO	  
	  

ADILSON	  DE	  OLIVEIRA	  
ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
	  

TCC	  006	  -‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  FORMA	  E	  
CONHECIMENTO	  SOBRE	  HIGIENIZAÇÃO	  
DE	  PRÓTESES	  TOTAIS	  REMOVIVEIS	  

	  CAROLINA	  DE	  JESUS	  BIRAL	  
NATASHA	  NARA	  SOARES	  
BENELLI	  
	  

CLÁUDIA	  DE	  
OLIVEIRA	  LIMA	  
COELHO	  

FABIANA	  GOUVEIA	  
STRAIOTO	  
JOSÉ	  ANTONIO	  PEGINO	  
MARQUES	  

TCC	  007	  -‐	  ALTERAÇÕES	  
HEMATOLÓGICAS	  EM	  PACIENTES	  
PORTADORES	  DE	  HIV/AIDS	  QUE	  
REALIZAM	  TERAPIA	  ANTIRRETROVIRAL:	  
UMA	  REVISÃO	  DE	  LITERATURA	  

	  IDENOR	  GABRIELE	  
POLISINI	  
MARCELO	  YAMASHITA	  
TAKAHASHI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

JOSÉ	  MARIA	  
BERTÃO	  
	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
GUSTAVO	  DE	  ALMEIDA	  
LOGAR	  
	  

TCC	  008	  -‐	  AVALIAÇÃODA	  SAUDE	  BUCAL	  
DE	  PACIENTES	  CARDIOPATAS	  
INTERNADOS	  EM	  PRÉ-‐INTERVENÇÃO	  DE	  
CIRURGIA	  CARDIOVASCULAR	  

	  LUANA	  CALVO	  PEREIRA	  
NAYARA	  AMIGO	  GUY	  
	  

CRISTHIANE	  
OLIVIA	  FERREIRA	  
DO	  AMARAL	  

ADILSON	  DE	  OLIVEIRA	  
GUSTAVO	  DE	  ALMEIDA	  
LOGAR	  
	  

TCC	  009	  -‐	  SAÚDE	  BUCAL	  E	  GERAL	  DE	  
PACIENTES	  EM	  USO	  DE	  
ANTICOAGULANTES	  ORAIS	  

	  MARIANA	  MORESCHI	  
AKIYAMA	  
GIOVANNA	  ELISA	  GABRIEL	  
COCLETE	  	  	  
	  

CRISTHIANE	  
OLIVIA	  FERREIRA	  
DO	  AMARAL	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
GUSTAVO	  DE	  ALMEIDA	  
LOGAR	  

TCC	  010	  -‐	  DISFUNÇÃO	  
TEMPOROMANDIBULAR:	  
SINTOMATOLOGIA,	  ETIOLOGIA	  E	  
TRATAMENTO	  -‐	  REVISÃO	  DE	  
LITERATURA	  

	  AURÉLIO	  VINÍCIUS	  
PEVERARI	  
VITOR	  HUGO	  PEVERARI	  
	  

CELSO	  SAWAYA	  
NEVES	  
	  
	  

FABIANA	  GOUVEIA	  
STRAIOTO	  
JOSÉ	  ANTONIO	  PEGINO	  
MARQUES	  
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 04 de novembro (terça-feira)  
TCC	  011	  -‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  PREVALENCIA	  
DA	  MALOCLUSÃO	  NA	  DENTIÇÃO	  MISTA	  

	  MARCELA	  ALÉSSIO	  DOS	  
SANTOS	  
GIOVANA	  DE	  
CARVALHO	  KATAYAMA	  

LUIZ	  ORBOLATO	  
ROTTA	  
	  

ANA	  BHEATRIZ	  
MARANGONI	  
MONTES	  
KARINE	  TAKAHASHI	  

TCC	  012	  -‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  ADAPTAÇÃO	  
MARGINAL	  E	  RESISTÊNCIA	  À	  FLEXÂO	  
DA	  CERÂMICA	  DE	  DISSILICATO	  DE	  LÍTIO	  
PROCESSADA	  PELA	  TÉCNICA	  CAD/CAM	  
E	  INJEÇÃO	  CONVENCIONAL	  	  

	  ANDRÉ	  LUIS	  DE	  CASTRO	  
SANTOS	  
DÉBORA	  DE	  PAULA	  
NEVES	  
	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  
GALHANO	  	  	  
	  

ELIANE	  CRISTINA	  
GAVA	  PIZI	  
THIAGO	  HENRIQUE	  
SCARABELLO	  STAPE	  

TCC	  013	  -‐	  TRAUMATISMOS	  	  DENTARIOS	  
NA	  DENTIÇÃO	  	  DECÍDUA	  

	  NATALIA	  OLIVEIRA	  
NEVES	  
STEPHANE	  BARBOSA	  
MONTAÑO	  
	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  
	  
	  

ANA	  BHEATRIZ	  
MARANGONI	  
MONTES	  
JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  

TCC	  014	  -‐	  MOVIMENTAÇÃO	  
ORTODÔNTICA	  ULTILIZANDO	  MINI-‐
IMPLANTES	  RELATO	  DE	  CASO	  CLÍNICO	  

	  CAINÃ	  MATEUS	  ZUCKER	  
TOITO	  DE	  LIMA	  
GABRIEL	  ROCHA	  
BETINELI	  
	  

ÉLCIO	  MÁRIO	  
FARIA	  JÚNIOR	  
LUIZ	  ORBOLATO	  
ROTTA	  
	  

ANA	  BHEATRIZ	  
MARANGONI	  
MONTES	  
JOSÉ	  ANTONIO	  
PEGINO	  MARQUES	  

TCC	  015	  -‐	  IMPLANTES	  IMEDIATOS	  PÓS	  
EXTRAÇAO	  DENTAL:	  RELATO	  DE	  CASO	  
CLÍNICO	  

ANA	  CAROLINA	  
SINDONA	  DE	  OLIVEIRA	  
CARLOS	  GLEIDSON	  DA	  
SILVA	  SAMPAIO	  FILHO	  

VALMIR	  
MACARINI	  

DANILO	  LOUZADA	  
DE	  OLIVEIRA	  
JOSÉ	  ANTONIO	  
PEGINO	  MARQUES	  

TCC	  016	  -‐	  CLAREAMENTO	  INTERNO	  EM	  
DENTES	  TRATADOS	  
ENDODONTICAMENTE-‐RELATO	  DE	  
CASO	  CLINICO	  	  

	  HELEN	  FERNANDA	  DOS	  
SANTOS	  	  
MILENA	  RUBIA	  LEITE	  
GONÇALVES	  
	  

RODRIGO	  
VIEIRA	  CAIXETA	  
MARCELO	  
POMINI	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
LUIZ	  ROBERTO	  
VENTURIM	  

TCC	  017	  -‐	  TRATAMENTO	  DE	  MANCHAS	  
SUPERFICIAIS	  NO	  ESMALTE	  COM	  
MICROABRASÃO	  –	  RELATO	  DE	  CASO	  
CLÍNICO	  

CASSIA	  ETHIENE	  
SATRAIOTTO	  DE	  
ANDRADE	  
MAYARA	  GIMENEZ	  
ENRICHI	  

RODRIGO	  
VIEIRA	  CAIXETA	  

KARINE	  TAKAHASHI	  
LUIZ	  ROBERTO	  
VENTURIM	  

TCC	  018	  -‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  CORRELAÇÃO	  
ENTRE	  A	  PERCEPÇÃO	  DE	  SAÚDE	  BUCAL	  
E	  EFICIÊNCIA	  MASTIGATÓRIA	  EM	  
IDOSOS	  PORTADORES	  DE	  PRÓTESE	  
TOTAIS	  

DAYARA	  RAMOS	  
BONFIM	  VIEIRA	  
IRIS	  FRANCIELLY	  DE	  
ALMEIDA	  SILVA	  
	  

GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  
GALHANO	  
ANA	  BHEATRIZ	  
MARANGONI	  
MONTES	  

LUCIANA	  PRADO	  
MAIA	  
RODRIGO	  VIEIRA	  
CAIXETA	  

TCC	  019	  -‐	  CÁRIE	  DENTÁRIA	  EM	  PRÉ-‐
ESCOLARES:	  EFEITOS	  DAS	  
DESIGUALDADES	  SOCIAIS	  E	  IMPACTOS	  
DE	  PROJETO	  DE	  EXTENSÃO	  
UNIVERSITÁRIA 

DAVID	  JONATHAN	  R.	  
GUSMAN	  
LEONARDO	  QUEIROZ	  
TELLES	  
	  

ROSANA	  LEAL	  
DO	  PRADO	  
	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  	  
KARINE	  TAKAHASHI	  
	  

TCC	  020	  -‐	  RESTAURAÇAO	  DIRETA	  EM	  
RESINA	  COMPOSTA	  COM	  UTILIZAÇAO	  
DE	  PINO	  DE	  FIBRA	  DE	  VIDRO	  –	  RELATO	  
DE	  CASO	  CLÍNICO	  

	  AMANDA	  MAYARA	  
RODRIGUES	  
BRUNA	  RADTKE	  DA	  
SILVA	  
	  

RODRIGO	  
VIEIRA	  CAIXETA	  
MARCELO	  
POMINI	  

THIAGO	  HENRIQUE	  
SCARABELLO	  STAPE	  
MARCUS	  VINICIUS	  
TURINO	  FERREIRA	  

TCC	  021	  -‐	  INFLUÊNCIA	  DO	  PH	  DA	  ÁGUA	  
NA	  TOXICIDADE	  DO	  CÁDMIO	  NO	  OSSO	  
EM	  RATOS	  WISTAR	  

	  YNGRID	  COLLETE	  LUZ	  
KAREN	  KANADA	  

CYNTHIA	  DER	  
TOROSSIAN	  
TORRES	  NEVES	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
JOSÉ	  LUIZ	  SANTOS	  
PARIZI	  
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 05 de novembro (quarta-feira) 
TCC	  022	  -‐	  AÇÃO	  DO	  ÁCIDO	  ASCÓRBICO	  
NA	  CICATRIZAÇÃO	  DE	  FERIDAS	  
CUTÂNEAS	  DE	  RATOS	  
	  

	  GIOVANA	  DE	  
CARVALHO	  KATAYAMA	  
TAYANE	  CARVALHO	  
ISIDORO	  DA	  SILVA	   	  
	  

GISELE	  
ALBORGHETTI	  
NAI	  
	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
JOSÉ	  MARIA	  BERTÃO	  
	  

TCC	  023	  -‐	  AÇÃO	  ANTIMICROBIANA	  DE	  
UM	  CIMENTO	  ENDODÔNTICO	  À	  BASE	  DE	  
SILICATO	  DE	  CÁLCIO	  SOBRE	  DOIS	  TIPOS	  
BACTERIANOS	  	  

	  ARIELE	  SUGUIMOTO	  DE	  
CRISTÓFANO	  
SUELLEN	  DE	  ARAÚJO	  
CÔRTES	  
	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
CO-‐
ORIENTADOR:	  
SUELI	  CRISTINA	  
SCHADECK	  
ZAGO	  
	  

FABIANA	  GOUVEIA	  
STRAIOTO	  
GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  

TCC	  024	  -‐	  ESTUDO	  DAS	  PROPRIEDADES	  
FÍSICAS,	  QUÍMICAS	  E	  BIOLÓGICAS	  DO	  
BIODENTINE:	  REVISÃO	  DE	  LITERATURA	  

	  FERNANDA	  CRISTINA	  
DIAS	  CONCEIÇÃO	  
TOMÁS	  SOMBINI	  
DRUZIAN	  
	  

GRAZIELA	  
GARRIDO	  MORI	  
PANUCI	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
MARCELO	  POMINI	  

TCC	  025	  -‐	  INFLUÊNCIA	  DO	  PH	  DA	  ÁGUA	  
DE	  BEBER	  NAS	  ALTERAÇÕES	  BUCAIS	  
CAUSADAS	  PELA	  INTOXICAÇÃO	  POR	  
CÁDMIO:	  UM	  ESTUDO	  EXPERIMENTAL	  
EM	  RATOS	  

	  BIANCA	  KELLER	  DA	  
SILVA	  LIMA	  
DIOGO	  MILANI	  DE	  
MELO	  
	  

JOSÉ	  LUIZ	  
SANTOS	  PARIZI	  
GISELE	  
ALBORGHETTI	  
NAI	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
JOSÉ	  MARIA	  BERTÃO	  
	  

TCC	  026	  -‐	  AMELOBLATOMA:	  REVISÃO	  DE	  
LITERATURA	  

ANDRESSA	  FONTANA	  
CARLA	  RAMOS	  GROSSO	  
	  

JOSÉ	  LUIZ	  
PARIZI	  

JOSÉ	  MARIA	  BERTÃO	  
MARCO	  AURÉLIO	  
KENICHI	  YAMAJI	  

TCC	  027	  -‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  ADESIVIDADE	  
DENTINÁRIA	  APÓS	  RETRATAMENTO	  
ENDODÔNTICO	  COM	  O	  USO	  DE	  
DIFERENTES	  SOLVENTES	  

FERNANDA	  
CHRISTOVAM	  SIMÕES	  
FREITAS	  
RODRIGO	  SILVA	  
PEREIRA	  	  
	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
THIAGO	  HENRIQUE	  
SCARABELLO	  STAPE	  

TCC	  028	  -‐	  AVALIAÇÃO	  DAS	  POSIÇÕES	  DE	  
TERCEIROS	  MOLARES	  RETIDOS	  EM	  
RELAÇÃO	  À	  CLASSIFICAÇÃO	  DE	  WINTER	  

	  ANDRÉ	  LUIZ	  DUARTE	  
MIRANDA	  
SÉRGIO	  ANTÔNIO	  
SEREGHETTI	  FILHO	  
	  

DANILO	  
LOUZADA	  DE	  
OLIVEIRA	  
	  

EDISON	  CALIXTO	  DA	  
FONSECA	  
MARCO	  AURÉLIO	  
KENICHI	  YAMAJI	  

TCC	  029	  -‐	  COMPORTAMENTO	  
PROFISSIONAL	  FRENTE	  À	  COLETA	  DE	  
LIXO	  ODONTOLÓGICO	  

	  CAIO	  PERES	  BELLATO	  
FABIO	  NOBORU	  KASAE	  
FUDO	  
	  

ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

KARINE	  TAKAHASHI	  
ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  
	  

TCC	  030	  -‐	  ANALISE	  IN	  VITRO	  DA	  AÇÃO	  
ANTIMICROBIANA	  DE	  PASTA	  DE	  
HIDRÓXIDO	  DE	  CALCIO	  E	  OLEO	  DE	  
COPAÍBA	  SOBRE	  O	  ENTEROCOCCUS	  
FAECALIS	  

MICHELI	  GARCIA	  
NASCIMENTO	  
	  

GRAZIELA	  
GARRIDO	  MORI	  
PANUCI	  
MÉRCIA	  DE	  
CARVALHO	  
ALMEIDA	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
MARCELO	  POMINI	  

TCC	  031	  -‐	  AVALIAÇÃO	  CLÍNICA	  
COMPARATIVA	  ENTRE	  SELANTE	  
RESINOSO	  E	  IONOMÉRICO	  APLICADOS	  
EM	  PRIMEIROS	  MOLARES	  PERMANTES	  	  
	  

PATRÍCIA	  PACITO	  
JACOMINI	  
FLÁVIA	  IWAMOTO	  
HUGO	  STARK	  
	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  

ANA	  BHEATRIZ	  
MARANGONI	  
MONTES	  
THIAGO	  HENRIQUE	  
SCARABELLO	  STAPE	  
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 06 de novembro  (quinta-feira) 

	  
TÍTULO	   NOME	   ORIENTADOR	   BANCA	  

EXAMINADORA	  
PRO	  001-‐	  AVALIAÇÃO	  CLÍNICA	  
COMPARATIVA	  ENTRE	  SELANTES	  
RESINOSOS	  APLICADOS	  EM	  PRIMEIROS	  
MOLARES	  PERMANENTES.	  

BRENDA	  ZANFOLIN	  
TORQUATO	  –	  
HEITOR	  CEOLIN	  ARAUJO	  	  
ISABELA	  COPETTI	  FARIA	  
	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  
	  
	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  002-‐	  CONCENTRAÇÃO	  DE	  
FLUORETOS	  PRESENTES	  EM	  
DENTIFRÍCIOS	  FLUORETADOS	  E	  SEU	  
USO	  EM	  CRIANÇA	  DE	  0	  A	  36	  MESES	  DE	  
IDADE	  

	  GUILHERME	  KEESE	  
HENRIQUE	  FAGUNDES	  
BEZUTTI	  
JÚLIO	  CEZAR	  LOZI	  
LACERDA	  
	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  003-‐	  ATENDIMENTO	  
ODONTOLÓGICO	  AO	  PACIENTE	  QUE	  
FAZ	  USO	  DE	  TERAPIA	  
ANTIPLAQUETÁRIA	  

BÁRBARA	  MIGUÉIS	  
MALUF	  
LORRAINE	  SOUZA	  LÉ	  
TAYNÁ	  DIMITRIA	  DE	  
OLIVEIRA	  ALMEIDA	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  
LOGAR	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  004-‐	  MEDIDAS	  DE	  PREVENÇÃO	  
PRÉ	  E	  PÓS-‐EXPOSIÇÃO	  A	  ACIDENTES	  
OCUPACIONAIS	  NA	  PRÁTICA	  
ODONTOLÓGICA	  –	  REVISÃO	  DE	  
LITERATURA	  

AGNES	  CIAN	  DE	  
ANDRADE	  
CAROLINE	  HORII	  OSTI	  
HELOISE	  DOMENICE	  
DOS	  SANTOS	  

ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  005-‐	  PRO	  00-‐	  AVALIAÇÃO	  DAS	  
CONDIÇÕES	  PERIODONTAIS	  E	  DE	  
HIGIENE	  BUCAL	  EM	  PACIENTES	  COM	  
TRANSTORNOS	  DE	  ANSIEDADE	  

	  ARIANE	  SANTANA	  
NUNES	  
ÉBERTI	  CRISTOVÃO	  
SANTOS	  
LUIS	  HENRIQUE	  
PEREIRA	  DOS	  SANTOS	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  
	  

LIGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  
GRAZIELA	  AVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  006-‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  CAPACIDADE	  
DE	  INIBIÇÃO	  BACTERIANA	  DO	  
CIMENTO	  ENDOSEQUENCE	  BC	  SOBRE	  O	  
MICROORGANISMO	  ENTEROCOCCUS	  
FAECALIS.	  TESTE	  IN	  VITRO.	  

GUSTAVO	  SERENA	  
TATIANE	  DE	  SOUZA	  
SANTOS	  
VANESSA	  FARIAS	  
CLIVATI	  

ERICKE	  MUCKE	  
SILVA	  
GRAZIELA	  MORI	  
PANUCCI	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  	  
KARINE	  TAKAHASHI	  

PRO	  007-‐	  AVALIAÇÃO	  DAS	  ALTERAÇÕES	  
ORAIS	  E	  SAÚDE	  BUCAL	  DE	  PACIENTES	  
COM	  ESQUIZOFRENIA	  

FERNANDA	  TENÓRIO	  DE	  
FREITAS	  
PAMILA	  CAROLINE	  DE	  
LIMA	  
VAGNER	  SANTOS	  DE	  
ALMEIDA	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  
LOGAR	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  	  
KARINE	  TAKAHASHI	  

PRO	  008-‐	  ESCOVAÇÃO	  
SUPERVISIONADA	  EM	  ESCOLAS	  
PÚBLICAS	  E	  ESCOLAS	  PARTICULARES	  

	  ANA	  PAULA	  BARBOSA	  
SANT'ANA	  	  
CAMILA	  MUNHOZ	  
SOARES	  
HELOISA	  DOS	  SANTOS	  
FERNANDES	  

JULIANE	  
AVANISNI	  
MARSICANO	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  	  
KARINE	  TAKAHASHI	  

PRO	  009-‐	  CIRURGIA	  
PARAENDODÔNTICA	  PARA	  RESOLUÇÃO	  
DE	  INSUCESSO	  ENDODONTICO:	  RELATO	  
DE	  CASO	  CLÍNICO	  

ARTHUR	  TINA	  
FERREIRA,	  GUSTAVO	  
HENRIQUE	  MARTINEZ,	  
RAFAEL	  FIABANI	  
CORDEIRO,	  

MARCELO	  
POMINI	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  	  
KARINE	  TAKAHASHI	  
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PRO	  010-‐	  TRATAMENTO	  
MULTIDISCIPLINAR	  E	  ABORDAGEM	  
ODONTOLÓGICA	  DE	  PACIENTE	  COM	  
FISSURA	  LABIAL	  PRÉ-‐FORAME	  
UNILATERAL	  COMPLETA:	  RELATO	  DE	  
CASO	  

	  GABRIELA	  ZAMBIANCHI	  
CAETANO	  
LETÍCIA	  BIUDES	  DOS	  
SANTOS	  	  
MARINA	  MAGRINI	  
ALEXANDRE	  

ANTONIO	  
CARLOS	  
TREVISAN	  	  
ANA	  BHEATRIZ	  
MARANGONI	  
MONTES	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  
MARCELO	  POMINI	  

PRO	  011-‐	  ASPECTOS	  BUCAIS	  E	  
SISTÊMICOS	  DE	  PACIENTES	  
PORTADORES	  DA	  SÍNDROME	  DE	  WEST	  

BLENDA	   LOBO	  
NOGUEIRA	  
MARIA	  JOSÉ	  BORGES	  

CRISTHIANE	  
OLIVA	  FERREIRA	  
DO	  AMARAL	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  
MARCELO	  POMINI	  

PRO	  012-‐	  A	  INTER	  RELAÇÃO	  ENTRE	  
DOENÇA	  PERIODONTAL	  E	  
HIPERLIPIDEMIA	  

ANDERSON	  COUTINHO	  
FELICIO,	  ARAKEN	  
YAMAMOTO	  URDIALES,	  
FLAVIA	  YURI	  OMAE	  

ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  
MARCELO	  POMINI	  

PRO	  013-‐	  REABILITAÇÃO	  ORAL	  DE	  
PACIENTE	  GERIÁTRICO	  COM	  FISSURA	  
PALATINA	  E	  LABIAL	  USANDO	  
IMPLANTES	  OSSEOINTEGRÁVEIS	  

	  BIANCA	  MARCON	  
FRÉSCA	  	  
CAROLINE	  DE	  MARQUES	  
LUCHETI	  
PALOMA	  COSTA	  
SANTOS	  

FABIANA	  
GOUVEIA	  
STRAIOTO	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  
MARCELO	  POMINI	  

PRO	  014-‐	  AVALIAÇÃO	  DO	  USO	  DO	  
DIMETILSUFÓXIDO	  NA	  RESISTÊNCIA	  
DE	  UNIÃO	  À	  DENTINA	  DE	  PINOS	  DE	  
FIBRA	  DE	  VIDRO	  UTILIZANDO	  
DIFERENTES	  CIMENTOS	  RESINOSOS	  

BIANCA	  VICENZA	  
GIOPATTO	  
SANDRA	  NEVES	  DE	  
BRITO	  
	  

THIAGO	  
HENRIQUE	  
SCARABELLO	  
STAPE	  
	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  
MARCELO	  POMINI	  

PRO	  015-‐	  VARIAÇÕES	  ANATÔMICAS	  DO	  
VENTRE	  ANTERIOR	  DO	  MÚSCULO	  
DIGÁSTRICO	  

ANA	  CLARA	  CAMARGO	  
DE	  OLIVEIRA	  
DAVID	  LUCAS	  FICHER	  
LUPION	  
MONIQUE	  GABRIELLY	  
BAIS	  

CLEIDE	  DER	  
TOROSSIAN	  
TORRES	  NEVES	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
RODRIGO	  VIEIRA	  
CAIXETA	  

PRO	  016-‐	  AVALIAÇÃO	  DE	  RELAÇÃO	  DO	  
CONTATO	  PROXIMAL	  EM	  
RESTAURAÇÕES	  CLASSE	  II	  DE	  RESINA	  
COMPOSTA	  

	  DÊNYS	  CHRISTIAN	  
PARRON	  MACEDO	  	  
JOÃO	  VICTOR	  DE	  
OLIVEIRA	  CARDOSO	  
KHÊNYA	  KAROLYNA	  
ROCHA	  AGUIAR	  

ELIANE	  
CRISTINA	  GAVA	  
PIZI	  
	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
RODRIGO	  VIEIRA	  
CAIXETA	  

PRO	  017-‐	  AVALIAÇÃO	  DAS	  TÉCNICAS	  
ADESIVAS	  DMSO-‐WET	  BONDING	  E	  
ETHANOL-‐WET	  BONDING	  NA	  
RESISTÊNCIA	  DE	  UNIÃO	  DENTINÁRIA	  
DE	  SISTEMAS	  ADESIVOS	  
CONVENCIONAIS	  

	  GUILHERME	  PEREIRA	  
MASI	  
LUCAS	  ELIAS	  M.	  REIS	  
BARBOSA	  
MURILO	  DE	  SOUZA	  
	  

THIAGO	  
HENRIQUE	  
SCARABELLO	  
STAPE	  

	  	  
	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
RODRIGO	  VIEIRA	  
CAIXETA	  

PRO	  018-‐	  CÉLULAS	  -‐	  TRONCO	  EM	  
POLPA	  DENTAL:	  AVANÇOS	  
TERAPÊUTICOS	  NA	  ODONTOLOGIA	  

CARLA	  GRIGOLETTO	  
RODRIGUES	  	  	  
VIVIAN	  FAGUNDES	  
	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
RODRIGO	  VIEIRA	  
CAIXETA	  

PRO	  019-‐	  ATENDIMENTO	  
ODONTOLÓGICO	  AO	  PACIENTE	  
PORTADOR	  DE	  TRANSTORNO	  DO	  
ESPECTRO	  AUTISTA	  –	  RELATO	  DE	  CASO	  
CLÍNICO	  

	  CAROLINA	  BENES	  
CARDIA	  
GABRIELA	  RIBEIRO	  
BRANDÃO	  
LEONARDO	  SALVADOR	  
PASOTTI	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  
RODRIGO	  VIEIRA	  
CAIXETA	  
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 07 de novembro ( sexta-feira) 
PRO	  020-‐	  AVALIAÇÃO	  
ESTOMATOLÓGICA	  DE	  PACIENTES	  
IRRADIADOS	  DE	  CABEÇA	  E	  PESCOÇO	  

EVELYN	  KELLYN	  
TRINDADE	  SILVA	  
RAQUEL	  NARCISO	  PICCHI	  
YARA	  LOYANNE	  DE	  
ALMEIDA	  SILVA	  LEVI	  

JOSÉ	  	  MARIA	  	  
BERTÃO	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

PRO	  021-‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  AÇÃO	  
ANTIMICROBIANA	  DOS	  GÉIS	  
EXPERIMENTAIS	  DE	  GOLDONI	  SOBRE	  
ENTEROCOCCUS	  FAECALIS	  	  

GEOVANA	  GARCIA	  CRUZ	  
LORENA	  OLIVEIRA	  
MENDES	  
NATHÁLIA	  EVELYN	  DA	  
SILVA	  MACHADO	  	  

GRAZIELA	  
GARRIDO	  MORI	  
PANUCCI	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

PRO	  022-‐	  O	  USO	  DO	  APARELHO	  
ORTOPETICO	  DE	  EXPANSÃO	  MAXILAR	  
TIPO	  MCNAMARA	  –	  RELATO	  DE	  CASO	  
CLÍNICO	  

ARIELE	  GONÇALVES	  DA	  
SILVA	  
GUSTAVO	  BALESTEIRO	  
CARDOSO	  
RAFAEL	  BRUNO	  
SCUCUGLIA	  

SÉRGIO	  
VILHEGAS	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

PRO	  023-‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  AÇÃO	  
ANTIMICROBIANA	  DO	  BIODENTINE™	  E	  
MTA®	  SOBRE	  ENTEROCOCCUS	  
FAECALIS	  

GABRIELE	  ANDRADE	  
SANTOS	  
SAMARA	  ANGELICA	  ENZ	  
BRUNO	  ALMEIDA	  
FERNANDES,	  

GRAZIELA	  
GARRIDO	  MORI	  
PANUCCI	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  
ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

PRO	  024-‐	  ESTUDO	  DAS	  
CARACTERÍSTICAS	  SISTÊMICAS	  E	  
ESTOMATOLÓGICAS	  DE	  PACIENTES	  
COM	  MIELOMENINGOCELE	  

CAROLINE	  SOARES	  
NARDELI	  
ISABELA	  CAROLINE	  
SAITO	  
JULIANA	  SUGUIMOTO	  
VALÉRIO	  

CRISTHIANE	  
OLIVA	  FERREIRA	  
DO	  AMARAL	  
	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  
ERICKE	  MUCKE	  SILVA	  

PRO	  025-‐	  EFEITOS	  DO	  USO	  DE	  
PREBIÓTICOS	  NA	  PROGRESSÃO	  DA	  
DOENÇA	  PERIODONTAL	  INDUZIDA	  POR	  
LIGADURA	  EM	  RATOS	  

GABRIELA	  DA	  SILVA	  
NOVAIS	  
JÉSSICA	  LOZANO	  
CAPELOTI	  
RAISA	  BALDO	  DIAS	  

LUCIANA	  
PRADO	  MAIA	  	  
HERMANN	  
BREMER	  NETO	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  
ERICKE	  MUCKE	  SILVA	  

PRO	  026-‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  VISÃO	  DA	  
CRIANÇA	  FRENTE	  AO	  TRATAMENTO	  
ODONTOLÓGICO	  

CAMILA	  TERESINHA	  
NASCIMENTO	  DE	  
ARAÚJO	  
LARA	  RÚBIA	  MIOTTO	  
FERREIRA	  DOS	  SANTOS	  
NATANI	  CARLA	  
CRISTOVAM	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  
ERICKE	  MUCKE	  SILVA	  

PRO	  027-‐	  CIRURGIA	  PARENDODÔNTICA	  
COM	  OBTURAÇÃO	  SIMULTÂNEA	  DOS	  
CANAIS:	  RELATO	  DE	  CASO	  

KEILA	  CRISTINA	  
CRESCÊNCIO	  ESPÓSITO	  
TAMIRES	  HENRIQUE	  DE	  
OLIVEIRA	  

MARCELO	  
POMINI	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  
ERICKE	  MUCKE	  SILVA	  

PRO	  028-‐	  DSD-‐DIGITAL	  SMILE	  DESIGN:	  
RELATO	  DE	  CASO	  CLÍNICO	  

VITOR	  NOVAES	  DE	  
MORAES	  
LEONARDO	  DEL	  POZZO	  
SANTANA	  
WELLINGTON	  MARCEL	  
SOARES	  ALVES	  

GRAZIELA	  AVILA	  
GALHANO	  
LOGAN	  
	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  
ERICKE	  MUCKE	  SILVA	  
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Menção Honrosa – Trabalhos de Conclusão de Curso 

21A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO 

 
1o. lugar: 
AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL E RESISTÊNCIA À FLEXÂO DA CERÂMICA DE 
DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO 
CONVENCIONAL 
DÉBORA DE PAULA NEVES, ANDRÉ LUIS DE CASTRO SANTOS, GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO. 
 
2o. lugar:  
PERFIL DA CONDIÇÃO ODONTOLÓGICA E SISTÊMICA DE PACIENTES NEFROPATAS 
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE 
GABRIELA MATOS FARAH, GISELE ROSA ANDRADE, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO 
AMARAL                                                                                
 
3O. lugar:  
AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES 
TOTAIS REMOVIVEIS 
CAROLINA DE JESUS BIRAL, NATASHA NARA SOARES BENELLI, CLÁUDIA DE OLIVEIRA 
LIMA COELHO, 
	  

INFLUÊNCIA DO PH DA ÁGUA NA TOXICIDADE DO CÁDMIO NO OSSO EM RATOS WISTAR 
KAREN KANADA, YNGRID COLLETE LUZ, CYNTHIA D. T. TORRES NEVES. 
 
 
	  

	  

 

 

 

	  

 

 

 



	   11	  

Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

21A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO 

 
1o. lugar: 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE QUE FAZ USO DE TERAPIA 
ANTIPLAQUETÁRIA 
BÁRBARA MIGUÉIS MALUF, LORRAINE SOUZA LÉ, TAYNÁ DIMITRIA DE OLIVEIRA 
ALMEIDA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
 
2o. lugar: 
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PERIODONTAIS E DE HIGIENE BUCAL EM PACIENTES 
COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
ARIANE SANTANA NUNES, EBERTI CRISTOVÃO SANTOS, LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS 
SANTOS, KARINE TAKAHASHI. 
	  

3O. lugar: 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PRÉ E PÓS-EXPOSIÇÃO A ACIDENTES OCUPACIONAIS NA 
PRÁTICA ODONTOLÓGICA – REVISÃO DE LITERATURA 
AGNES CIAN DE ANDRADE, CAROLINE HORII OSTI, HELOISE DOMENICE DOS SANTOS, 
ADILSON DE OLIVEIRA, RODRIGO CAIXETA.  
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Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

21A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO 

 
TCC 001 
PERFIL DA CONDIÇÃO ODONTOLÓGICA E SISTÊMICA DE PACIENTES NEFROPATAS 
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE 
 
GABRIELA MATOS FARAH, GISELE ROSA ANDRADE, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO 
AMARAL                                                                                
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma alteração sistêmica que consiste em perda 
da função renal, sendo necessário o tratamento de hemodiálise. O paciente em hemodiálise pode 
apresentar amplas repercussões sistêmicas, incluindo aspectos laboratoriais e múltiplas 
complicações que podem apresentar implicações no tratamento odontológico. Objetivos: avaliar 
a condição de saúde bucal e sistêmica de pacientes nefropatas submetidos à hemodiálise, 
verificando a frequência e os tipos de danos sistêmicos que interferem na abordagem 
odontológica. Materiais e métodos: foram avaliados 66 pacientes em hemodiálise através de: 
Índice CPO-D, necessidade de abordagem periodontal, necessidade de exodontia, necessidade 
de prótese dentária, avaliação da condição sistêmica: valores da uréia, valores da hemoglobina e 
do hematócrito. Resultados: (72,7%) Gênero masculino e (27,3%) do feminino, faixa (53 ± 12 
anos), média da uréia pré-hemodiálise: 133 (± 35) e pós-hemodiálise: 52 (± 21), (91%) anemia, 
(77%) hipertensão, (31%) Diabetes. Quanto à saúde bucal encontramos: CPO-D médio: 20,4 ± 
7,3 necessitavam de: Cirurgia 34%, Periodontia 71%, Dentística 39%, Prótese 43%. Conclusão: 
Existe uma grande variabilidade entre as características sistêmicas encontradas nos pacientes 
avaliados que podem repercutir no tratamento odontológico como: uremia, anemia, hipertensão, 
diabetes, além da própria doença renal e o tratamento de hemodiálise. Quanto à condição de 
saúde bucal verificamos que é deficiente, com grande necessidade de tratamento acumulada, 
necessitando de vários tipos de abordagem: cirurgia, periodontia, dentistíca e prótese. O 
Cirurgião-Dentista deve ser capacitado para atender o paciente submetido à hemodiálise, pois 
comumente manifestam complicações sistêmicas que podem influenciar no plano de tratamento. 
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TCC002 
HARMONIZAÇÃO DO SORRISO COM UTILIZAÇÃO DE LENTES DE CONTATO 
 
JEAN MENDES DA SILVEIRA, JOÃO PEDRO TUDISCO PASSOS, LUIZ ROBERTO VENTURIM.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 
Introdução: Nos tempos atuais cada vez mais se tem como meta ter um “sorriso perfeito”, pois 
um sorriso bonito é um referencial de sucesso e autoestima. Com isso ocorreu na odontologia, o 
desenvolvimento de tecnologias que tornasse isso possível, e a partir daí criou-se a técnica com 
lentes de contato feitas de laminado cerâmico, que são facetas de porcelana ultra finas 
cimentadas no dente, que corrigem diastemas, manchas intrínsecas, deficiência de tamanho e 
forma, entre outros problemas e harmonizam o sorriso, dando ao paciente um ótimo resultado 
estético. Objetivo: O objetivo deste estudo foi relatar um caso de reabilitação do sorriso com a 
confecção de facetas cerâmicas ultrafinas, denominadas também de lentes de contato, corrigindo 
pequenos diastemas com valorização da estética. Relato de Caso: Paciente C.L.S., 19 anos, 
gênero feminino, procurou a clínica de Clínica da Faculdade de Odontologia de Presidente 
Prudente, com a queixa principal de diastema e dentes pequenos. Foi indicado para o caso lentes 
de contato dental (laminados cerâmicos) nos dentes 12, 11, 21 e 22, que restabeleceu a 
harmonia e estética do sorriso usando um tratamento conservador. Conclusão: As lentes de 
contato foram uma alternativa conservadora com desgaste minimamente invasivo que 
devolveram a harmonia do sorriso e deu uma boa estética ao final do tratamento. 
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TCC003 
O USO DE EXTRATOS NATURAIS É UM MÉTODO APLICAVEL NO CONTROLE DE 
BIOFILME DE CANDIDA EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL? 
 
MARIANA GODOY LEBEDENCO, NATHALIA DAYRELL ARO, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A literatura mostra correlação entre má higiene, candidíase atrófica crônica e o risco 
de instalação de infecções pulmonares, por isso o controle da higiene bucal dos portadores de 
próteses totais, é indispensável programa de orientação, o emprego de materiais e métodos de 
higiene eficientes. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a literatura odontológica quanto a 
eficácia do uso de extratos naturais como alternativas para controle de biofilme de Candida. 
Metodologia: Bases de dados foram acessadas para realização da pesquisa de, na língua 
Portuguesa e Inglesa entre os anos de 2000 a 2014. As bases de dados acessadas foram: 
MEDLINE/PUBMED, Scielo e Lilacs. As palavras chaves usadas foram: biofilme (biofilm), 
Candida, extrato natural (natural extrat), (respiratory infections). Resultados: A manifestação 
crônica da candidose eritematosa pode ocorre tradicionalmente associada não só ao uso e 
prótese como também a queilite angular. Os compostos naturais tem merecido muito interesse 
nas ultimas décadas no combate sobre as doenças infecciosas humanas, entre estes estão: 
Arnicamontana, Urtica dioica, Própolis entre outros. Conclusão: O controle de biofilme de 
Candida é necessário e tem sido amplamente investigado, com resultados aplicáveis tanto ao 
desenvolvimento de novos produtos ou com impacto em saúde publica. Considerando o aumento 
da incidência de patógenos resistentes aos antifúngicos a desenvolvimento de compostos com 
extratos naturais tem mostrado um futuro promissor. 
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TCC004 
XEROSTOMIA: ETIOLOGIA E PRINCÍPIOS TERAPÊUTICOS 
 
BEATRIZ JAYNE RODRIGUES, FERNANDO HENRIQUE D. CASTILHO,  ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI. 
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. 
Atua na proteção da boca e do epitélio gastrointestinal, umedece os tecidos e ainda, sua 
propriedade lubrificante auxilia na formação do bolo alimentar, na fonética e é essencial na 
retenção de próteses totais. A xerostomia é uma manifestação subjetiva e objetiva de secura na 
boca e indica diminuição da quantidade ou também a qualidade da saliva produzida. Suas 
principais causas são os medicamentos xerostômicos, doenças sistêmicas e tratamentos que 
utilizam a radiação. Objetivo: O objetivo deste estudo foi revisar a literatura sobre a etiologia e os 
princípios terapêuticos da xerostomia. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 
periódicos e livros disponíveis na biblioteca do campus I da Universidade do Oeste Paulista e em 
bases de dados on-line sobre a literatura em questão. Realizou-se uma busca não sistemática no 
período compreendido entre 2004 a 2014, em que as bases de dados foram da PUBMED, 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme: LILACS, MEDLINE, Scielo e da Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Conclusão: Concluiu-se com esse estudo que é de 
grande importância a identificação do quadro de xerostomia, bem como determinar sua possível 
causa, em decorrência da multiplicidade de fatores etiológicos envolvidos. Os tratamentos mais 
utilizados são para a diminuição ou eliminação do fator causal, além do uso de substâncias 
sistêmicas ou tópicas para restabelecer as funções normais das glândulas ou para o alívio dos 
sinais e sintomas apresentados. 
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TCC005 
HIV/AIDS: IMPLICAÇÕES SISTÊMICAS E ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS DE 
INTERESSE PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 
 
ERCILIA MARIA DIAS OLIVEIRA, ISABELLE OLIVEIRA PEREIRA, JOSÉ  MARIA  BERTÃO. 
TRABALHO DE  CONCLUSÃO  DE CURSO 
 
Introdução: Aproximadamente na década de 80 acentuou-se a síndrome da imunodeficiência no 
Brasil. A epidemia tem sido umas das maiores preocupações para o setor da saúde pública 
mundial até os dias atuais, com a combinação de três agentes antirretrovirais contra pelo menos 
dois alvos moleculares distintos é a base para prevenir a resistência aos medicamentos em 
evolução e consequentemente diminuir as manifestações bucais. Objetivo: O objetivo deste 
estudo foi abordar as implicações sistêmicas e alterações estomatológicas em pacientes 
HIV/AIDS, bem como tipos de medicamentos utilizados e os cuidados e condutas que podem ser 
adotados durante o tratamento odontológico destes pacientes. Metodologia: O estudo é uma 
revisão de literatura, em que foram buscados artigos nas bases de dados da Biblioteca Virtual em 
Saúde - BVS (LILACS, IBECS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO ) e PubMed. As 
estratégias de busca utilizadas incluíram o uso dos termos: HIV/Aids, Imunodeprimidos 
,Manifestações bucais, Odontologia, foram selecionadas referências entre os anos de 2000 a 
2014. Conclusão: Concluímos através de nosso estudo que ha prevalência de manifestações 
sistêmicas em pacientes imunocomprometidos, são transtornos cognitivos, motor menor e 
demência as pneumonias adquiridas, distúrbios reumáticos e episódios autoimunes. As acomete 
a cavidade bucal pelo vírus do HIV são Candidíase, Leucoplasia pilosa,EGL(Eritema gengival 
Linear),GUN(gengivite ulcerativa necrosante) ,PUN(periodontite ulcerativa necrosante), Sarcoma 
de Kaposi e Linfoma não-Hodgkin.O profissional deve atender qualquer indivíduo como se fosse 
altamente infectado, tomando-se os devidos cuidados com a biossegurança, já que não é 
possível diferenciar clinicamente um indivíduo infectado de um não infectado. 



	   17	  

TCC006 
AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES 
TOTAIS REMOVIVEIS 
 
CAROLINA DE JESUS BIRAL, NATASHA NARA SOARES BENELLI, CLÁUDIA DE OLIVEIRA 
LIMA COELHO, 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Uma característica da população idosa é a prevalência do edentulismo o qual implica 
na qualidade de vida do paciente, causando-lhe queda na qualidade nutricional, funcional e 
emocional. Com essa ausência dental, o uso de próteses totais faz-se necessário. A higienização 
dessas tem sido precária por falta de orientação adequada ou, mesmo, por negligência dos 
portadores. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo conhecer os métodos e hábitos de higiene 
de próteses totais utilizadas por idosos, assim como avaliar o conhecimento dos portadores de 
prótese total sobre métodos de higienização e se receberam orientações adequadas sobre como 
realizá-la. Material e Método: foi aplicado um questionário de 20 questões fechadas, em 89 
portadores de próteses totais, abordando história do aparelho protético e modo de limpeza 
utilizado por eles. Resultados: a maioria dos usuários foi do gênero feminino (60,67%); a faixa 
etária, entre 65 e 75 anos, predominou, resultando em 34,09%. Dos que utilizavam próteses totais 
maxilares e mandibulares, 56,82% estavam insatisfeitos, enquanto os que usavam apenas 
maxilares, 53,33%, estavam satisfeitos. Demonstrou, também, que os que a utilizam por mais de 
20 anos, são insatisfeitos (50,0%). Dos entrevistados, 74,16% não foram orientados quanto a 
retornos periódicos; 58,43%, quanto à higienização; e 92,94% quanto ao uso noturno. 52,33% 
realizam a higienização 3 vezes ao dia, quando 97,73% utilizam escova comum e 87,64% 
associam dentifrícios a elas. Conclusão: a negligência dos cirurgiões-dentistas, quanto às 
orientações essenciais sobre cuidados pós instalação das próteses, reflete em uma menor vida 
útil delas e higiene bucal precária.  
  

 



	   18	  

TCC007 
ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS QUE 
REALIZAM TERAPIA ANTIRRETROVIRAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 
IDENOR GABRIELE POLISINI, MARCELO YAMASHITA TAKAHASHI, JOSÉ  MARIA  BERTÃO. 
TRABALHO  DE  CONCLUSÃO  DE  CURSO 
 
Introdução: É notório observar a grande mortalidade que o vírus da imunodeficiência 
adquirida(HIV) acarretou para humanidade, sendo a terapia antirretroviral(TARV) a forma mais 
eficaz de intervenção e para melhoria na qualidade de vida em portadores do vírus do HIV/AIDS. 
Porém, existem possíveis efeitos colaterais dos diversos medicamentos antirretrovirais(ARV), 
causando entre as principais comorbidades relatadas, as alterações hematológicas, dentre elas, 
diferentes tipos de anemia, leucopenia e plaquetopenia. Objetivo: O objetivo deste estudo foi 
realizar uma revisão da literatura sobre os diversos tipos de tratamentos antirretrovirais em 
pacientes portadores de HIV/AIDS e as possíveis causas das alterações hematológicas causadas 
pelo tratamento. Metodologia: Foi selecionado 54 artigos das bases de dados: Pubmed e 
BVS(Biblioteca Virtual em Saúde), apurado pelas palavras chaves definidas, apresentando 
critérios para desenvolvimento da pesquisa, elaboramos uma revisão literária. Conclusão: 
Concluiu-se que pacientes HIV positivo, apresentam redução nos número de leucócitos, 
hemoglobina e índice de massa corporal(IMC). Apresentando maior comprometimento 
hematológico e metabólico, e estão suscetíveis a infecções oportunistas durante a progressão da 
doença, apresentou grande risco de mortalidade para aqueles que não faziam o tratamento 
indicado. 
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TCC008 
AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES CARDIOPATAS INTERNADOS EM PRÉ- 
INTERVENÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR 
 
LUANA CALVO PEREIRA, NAYARA AMIGO GUY, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO 
AMARAL.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: É muito importante que os pacientes que se submeterão a cirurgias cardiovasculares 
apresentem uma boa qualidade de saúde bucal, sem a presença de focos, ou condição 
precursora de infecções na cavidade bucal. Objetivo: avaliar a condição de saúde bucal que se 
encontravam os pacientes cardiopatas internados em pré- intervenção de cirurgia cardíaca, 
observando 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: Foram 
avaliados 75 voluntários sobre: condições sistêmicas e realizado exame físico buco-dentário para 
averiguação das condições de saúde bucal e avaliando a presença de necessidades de 
procedimentos invasivos. Resultados: 69,3% gênero masculino e 30,7% feminino, motivo da 
internação para procedimento cirúrgico: Cardiopatia congênita (4%), Colocação de Stent (7%), 
Cateterismo (8%), Marcapasso (16%), Revascularização (24%), Valvuloplastia (41%).  Alterações 
sistêmicas associadas: Hipertensão (62%), Diabetes (23%), auto percepção bucal: Excelente e 
boa (51%) regular e ruim (49%), Necessidade de tratamento invasivo: Tratamento Periodontal 
(100%), Tratamento Restaurador(45%), Tratamento Cirúrgico (32%), Endodontia (20%), Dor de 
origem odontológica (4%), Presença Abcesso (2%). Conclusão: Concluímos que houve 
predominância de cirurgia de valvuloplastia, seguido de revascularização, a maioria 
apresentavam uma ou mais doença associada à cardiopatia, neste caso: hipertensão e diabetes, 
os pacientes avaliados apresentavam necessidade de tratamento cirúrgico, tratamento 
endodôntico, presença de abcesso, tratamento periodontal, tratamento restaurador e dor de 
origem dentária, todos com possibilidade de formação de focos infecciosos, podendo levar a 
complicações na cavidade bucal e saúde geral. 
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TCC009 
SAÚDE BUCAL E GERAL DE PACIENTES EM USO DE ANTICOAGULANTES ORAIS 
 
MARIANA MORESCHI AKIYAMA, GIOVANNA ELISA GABRIEL COCLETE, CRISTHIANE 
OLÍVIA FERREIRA DOS AMARAL. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Os anticoagulantes são substâncias que retardam a coagulação, pois são drogas 
antagonistas da vitamina K, que atuam sobre os fatores de coagulação. Os anticoagulantes 
reduzem o risco de tromboembolismo, mas este paciente quando necessita de cirurgias tem seu 
risco hemorrágico muito aumentado. Objetivo: Avaliar a condição de saúde bucal e geral dos 
pacientes em uso de anticoagulantes orais, verificando: dificuldade destes pacientes em obter 
tratamento odontológico, histórico de intercorrências hemorrágicas no trans e pós-operatório bem 
e valor do INR. Material e Método: Foram analisados 35 pacientes em uso de anticoagulante 
oral, estes foram submetidos a um formulário estruturado, composto por anamnese: abordando 
condição de saúde geral: doença de base, doenças associadas, valores laboratoriais e a um 
exame físico buco dental, avaliando: presença e ausência de necessidade de tratamento. 
Resultado: (65%) Gênero masculino e (45%) do feminino, a doença de base mais prevalente: 
Válvula metálica (37%), doenças associadas hipertensão (45%), Diabetes (25%). Valores do INR 
de 2,0 a 3,0 (31%), abaixo de 2,0 (26%) acima de 3,0 (43%). Necessitavam de: Cirurgia 14%, 
Periodontia 68%, Dentística 51%, Prótese 31%. Conclusão: a condição de saúde bucal se 
encontrava deficiente, necessitando de tratamentos invasivos, dentre as doenças a mais 
prevalente foi a utilização de válvula metálica, a hipertensão e diabetes foram encontradas neste 
grupo,   uma porcentagem dos pacientes  tiveram dificuldade em encontrar atendimento, alguns 
pacientes tiveram intercorrências hemorrágicas após exodontia , a maioria se encontravam com o 
valor do INR acima de 3,0, com alto risco para hemorragia durante procedimentos cirúrgicos 
odontológicos. 
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TCC010 
DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: SINTOMATOLOGIA, ETIOLOGIA E TRATAMENTO -
 REVISÃO DE LITERATURA 
 
AURÉLIO VINÍCIUS PEVERARI, VITOR HUGO PEVERARI, CELSO SAWAYA NEVES.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A Disfunção Temporomandibular (DTM) é definida como uma dor, localizada nos 
músculos da mastigação, região pré-auricular, e/ou na articulação temporomandibular (ATM), 
sendo esta articulação constituída por uma ligação móvel entre o osso temporal e a mandíbula. O 
deslocamento do disco assintomático não provoca qualquer distúrbio funcional, como estalidos, 
movimentos irregulares ou limitação de abertura, no entanto, a ausência de ruídos na ATM não 
significa que se encontre bem posicionada. Objetivo: Objetivo deste estudo foi revisar na 
literatura a sintomatologia, etiologia e tratamento da disfunção temporomandibular com o intuito 
de ampliar os conhecimentos dos acadêmicos e profissionais sobre este assunto. Metodologia: 
Foi executada uma revisão da literatura no período compreendido entre 1997 a 2014, em que as 
bases de dados foram retirados na: BVS, BDTD, Pub Med. Foi também consultado em revistas e 
periódicos disponíveis na biblioteca do campus I na Universidade do Oeste Paulista. Conclusão: 
Concluímos por meio desta revisão da literatura que os principais sintomas da DTM são: 
cefaleias, dores na face/pescoço de origem muscular ou articular e limitação de abertura bucal. 
As principais etiologias são: ausência dental, maloclusão , estresse e bruxismo/apertamento 
dental. Os principais tratamentos são: placa miorrelaxante, fisioterapia com laserterapia, 
medicamentos, psicoterapia, ajuste oclusal, reconstrução oclusal com próteses e/ou implantes e   
cirurgia em casos específicos. 
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TCC011 
AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA MALOCLUSÃO NA DENTIÇÃO MISTA 
 
GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA, MARCELA ALÉSSIO DOS SANTOS, LUIZ ORBOLATO 
ROTTA.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Maloclusão é o termo utilizado para se definir toda alteração relacionada com o 
posicionamento incorreto dos dentes nos arcos dentários e o relacionamento inadequado entre os 
arcos dentários superiores e inferiores, que por sua vez produzem uma função mastigatória 
ineficiente.  Objetivo: Este estudo avaliou o índice de maloclusão presente nos indivíduos que 
estavam na fase de transição da dentição decídua para a dentição permanente. Material e 
Método: Foram selecionados aleatoriamente 227 exames complementares como modelos de 
gesso e fotos intra-orais das bocas de indivíduos de ambos os gêneros, com idade entre 6 e 14 
anos que procuraram serviço de uma clínica particular para avaliação da necessidade de 
tratamento ortodôntico; foram avaliadas as alterações ântero-posteriores pela classificação de 
Angle para se determinar a presença de Classe I, II ou III; as alterações transversais para se 
identificar a existência de mordida cruzada, e as alterações verticais para se definir a presença de 
mordidas abertas ou sobremordida. Resultados: Os resultados obtidos foram avaliados 
estatisticamente com auxílio do software Epi-Info 3.4.1 (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC, Atlanta, USA) e do software STATISTICA. Observou-se que o índice mais 
prevalente foi classe I, com 42,3% dos casos, seguido da sobremordida com 37,3% e por fim 
classe II divisão 2, com 28,6%. A maloclusão menos prevalente encontrada foi mordida aberta 
posterior com 0,4%, não havendo diferenças estatisticamente entre os gêneros. Conclusão: 
Concluiu-se que a maloclusão com maior prevalência é a Classe I de Angle seguido da 
sobremordida, não existe predominância quanto ao gênero, ressaltando-se ainda a importância 
de um diagnóstico precoce com finalidade de se evitar problemas futuros na dentição 
permanente.  
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TCC012 
AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL E RESISTÊNCIA À FLEXÂO DA CERÂMICA DE 
DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E INJEÇÃO 
CONVENCIONAL 
 
DÉBORA DE PAULA NEVES, ANDRÉ LUIS DE CASTRO SANTOS, GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
  
Introdução: A técnica de processamento das cerâmicas odontológicas esta diretamente 
relacionada às características finais destes materiais. Objetivo: Avaliar a adaptação marginal e a 
resistência flexural da cerâmica de dissilicato de lítio processada pela técnica CAD/CAM e técnica 
convencional. Material e Método: Para avaliação da adaptação marginal foram confeccionados 
10 modelos a partir de um troquel metálico, sobre os quais foi realizado o escaneamento, 
desenho das infraestruturas e a fresagem para obtenção das peças cerâmicas e.max CAD com o 
sistema Cerec (n=10). Sobre estes mesmos modelos foram confeccionados os copings para a 
injeção convencional, usando a técnica para e.max Press (n=10). A análise da discrepância 
marginal foi feita em 12 pontos da margem do troquel metálico, e os valores foram submetidos à 
média aritmética. Para avaliação da resistência flexural foram confeccionados 10 discos de cera 
com dimensões de 14mm diâmetro por 1,2mm de altura, com os quais foi realizada a confecção 
de corpos de prova através da técnica de injeção emax Press. A partir do molde destes discos 
foram confeccionados os corpos de prova com o sistema CAD/CAM. Para avaliação da 
resistência flexural foi realizado o teste de flexão biaxial sobre três esferas, e os resultados 
obtidos foram calculados através da equação determinada pela norma da ASTM F-394-. 
Resultados: Houve semelhança estatística na adaptação marginal da técnica de injeção 
(115.7µm ± 31.3 µm) e do sistema CAD/CAM (113.6 µm ± 26.9 µm) e a resistência a flexão 
biaxial também foi semelhante entre o grupo injeção (214.82 ± 39.51 MPa) e CAD/CAM (216.01± 
25.95MPa). Conclusão: Concluímos que não houve diferença estatisticamente significante 
quando comparado a técnica CAD/CAM com a técnica Convencional. Podendo ser ambas 
indicadas com segurança.	  
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TCC013 
TRAUMATISMOS DENTÁRIOS NA DENTIÇÃO DECÍDUA 
 
NATÁLIA OLIVEIRA NEVES, STEPHANE BARBOSA MONTANO, KARINE TAKAHASHI.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
  
Introdução: Os traumatismos dentários são uma das principais ocorrências na odontologia, os 
mais frequentes traumas ocorrem na primeira infância, na faixa etária de 0 a 6 anos de idade , 
quando as crianças iniciam suas atividades como, aprender a dar seus primeiros passos, brincar 
e correr, uma vez que sua coordenação motora não está ainda bem estabilizada. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura a respeito dos traumatismos dentários 
na dentição decídua para estabelecimento de um padrão de acometimento e formas de 
tratamento e prevenção. Metodologia: Foram realizadas pesquisas bibliográficas exploratórias 
em bases de dados com busca online no período compreendido de 2000 a 2014, em que foram 
revisados artigos com as seguintes palavras-chave: injúria traumática, traumatismo dentário, TDI, 
dente decíduo, infantes e criança. As bases de dados utilizadas foram as da Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS). Conclusão: Verificou-se que os traumatismos dentários na dentição decídua 
acometem com maior frequência crianças de 1 a 3 anos de idade e do gênero masculino, os 
dentes mais acometidos são os incisivos superiores e as quedas são os fatores etiológicos mais 
comuns. Existem diferenças entre trabalhos publicados quanto a idade de acometimento e 
procura por atendimento, inerentes a região estudada.    
  
  
  
 



	   25	  

TCC014 
MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA ULTILIZANDO MINI-IMPLANTES RELATO DE CASO 
CLÍNICO 
 
CAINÃ MATHEUS ZUCKER TOITO DE LIMA, GABRIEL ROCHA BETINELI, ÉLCIO MÁRIO 
FARIA JÚNIOR.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Todo movimento ortodôntico requer uma fonte de apoio que possa suportar 
determinada força, a qual se denomina ancoragem. Os mini-implantes surgiram como alternativa 
viável de ancoragem máxima, já que os mesmos são estabilizados no osso alveolar e funcionam 
como apoio para a movimentação dentária. Sua instalação é fácil, não compromete a estética, 
baixo custo e tem boa aceitação por parte dos pacientes. Objetivo: O presente estudo tem como 
objetivo demonstrar o fechamento do espaço do primeiro molar superior esquerdo perdido há dez 
anos, através do mesialização do segundo molar superior esquerdo, com auxilio do mini-implante 
como ancoragem. Relato de caso: Paciente do gênero feminino, 35 anos de idade, procurou o 
ortodontista em decorrência de perdas dentárias prematuras e alinhamento dental, o espaço 
protético perdido na arcada superior foi de 6 mm, e na arcada inferior  foi de 12mm. No arco 
inferior foi planejada a colocação de um implante osseointegrado como forma de tratamento, já no 
arco superior uso de mini-implante como dispositivo de ancoragem. Auxiliando assim no 
fechamento do espaço protético superior através da mesialização do segundo e terceiro molares, 
sem efeito indesejável no segmento anterior do arco. Conclusão: O dispositivo mini-implante 
como alternativa de ancoragem máxima foi eficaz, permitindo que os objetivos propostos pelo 
plano de tratamento fossem alcançados, em especial a mesialização do segundo molar superior 
esquerdo. 
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TCC015 
IMPLANTES IMEDIATOS PÓS-EXTRAÇÃO DENTAL: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
ANA CAROLINA SINDONA DE OLIVEIRA, CARLOS GLEIDSON DA SILVA SAMPAIO FILHO, 
VALMIR CAMPOS MACARINI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A perda dos dentes naturais é frustrante, abala a auto confiança e frequentemente 
prejudica a vida afetiva, profissional e social dos indivíduos. Considerando as necessidades 
estéticas e funcionais geradas por este fato, tentativas reabilitadoras têm sido propostas a fim de 
obter a adequada substituição dental. Objetivo: Demonstrar por meio de um relato de caso 
clínico, a efetividade do tratamento com implantes imediatos, com manutenção da papila e de 
tecidos de suporte. Relato de Caso: Foi selecionado um paciente de 30 a 40 anos do gênero 
feminino, sem nenhuma patologia sistêmica, para receber um tratamento de reabilitação 
utilizando implante osseointegrados. Após anamnese, exame clínico e radiográfico, foi 
diagnosticado doença periodontal, com mobilidade e perda óssea nos elementos dentais 11 e 21, 
desta forma foi realizado a extrusão, com posterior extração dos mesmos e reabilitação do 
paciente na mesma sessão, com implantes osseointegrados. Sendo assim, ficou confirmado que 
a ultilização da carga imediata, é uma excelente opção para atender a expectativa do paciente e 
do profissional. Conclusão: Concluímos que o implante de carga imediata, com a colocação do 
provisório, funciona na manutenção das papilas e tecidos de suporte, devolvendo assim ao 
paciente a função fonética e estética iniciais por se tratar de área anterior superior. 
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TCC016 
CLAREAMENTO INTERNO EM DENTES TRATADOS ENDODONTICAMENTE-RELATO DE 
CASO CLÍNICO 

 
HELEN FERNANDA DOS SANTOS, MILENA RUBIA LEITE GONÇALVES, MARCELO POMINI, 
RODRIGO VIEIRA CAIXETA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: No caso de clareamento interno apenas o tratamento estético não se resolve o 
problema, uma vez que, descobrir e tratar a causa do escurecimento neste caso fundamental 
para que depois possamos conciliar com os tratamento restauradores. As alterações cromática 
intrínsecas são provocadas por diversos fatores que requer atenção durante o exame clínico para 
maior previsibilidade dos resultado do caso. Fatores locais (hemorragia, matérias odontológico na 
câmara pulpar, entre outros). e sistêmico (causas congênitas, amelogenese, dentinogenese 
imperfeita fluorose, entre outros). Objetivo: objetivo deste trabalho é demonstrar um tratamento 
de discromia em dente tratado endodonticamente, utilizando materiais odontológicos e técnica 
com comprovação cientifica em nossa literatura. Relato de Caso: Paciente queixando-se da 
estética de seu sorriso compareceu à Clínica e diante do diagnóstico foi proposto clareamento 
dental interno com pasta de perborato de sódio e água destilada que teve explicações sobre suas 
vantagens e desvantagens. A possibilidade de fazer um tratamento conservador e mais seguro 
foram fatores decisivos para a escolha da técnica e, ainda por poder satisfazer os anseios da 
paciente com o restabelecimento da cor de seu dente e a harmonia e seu sorriso Conclusão: 
Conclui-se que o clareamento dental interno possui riscos efeitos colaterais que deve ser 
conhecidos pelo o profissional para poderem ser minimizados e controlados a fim de possibilitar 
um tratamento estético nos dentes escurecidos e dentes despolpados   
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TCC017 
TRATAMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS NO ESMALTE COM MICROABRASÃO - 
RELATO DE CASO CLINICO 
 
CASSIA ETHIENE STRAIOTTO DE ANDRADE, MAYARA GIMENEZ ENRICHI, RODRIGO 
VIEIRA CAIXETA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A sociedade impõe padrões de estética na odontologia que são tidas como “normal”, 
ou seja, o paciente busca satisfação estética de seu sorriso baseando-se naquilo que vê e ouve 
no seu dia a dia. Dessa forma, ouvir o paciente ajuda tanto no plano de tratamento do caso 
quanto no diagnóstico, uma vez que, manchas no esmalte dentário podem ser diagnosticadas 
como hipoplasias idiopáticas ou ter diversas etiologias como: amelogênese imperfeita, fluorose, 
entre outras. Tratamentos mais conservadores como a microabrasão têm sua aplicação 
principalmente na eliminação de manchas e defeitos superficiais em esmalte com a vantagem de 
preservar maior quantidade de estruturas dentais. Objetivo: O objetivo desse trabalho é 
demonstrar o tratamento de um dente com mancha superficial no esmalte utilizando a técnica da 
microabrasão. Relato de caso: Paciente apresentou-se para o tratamento, queixando-se da 
estética do canino superior esquerdo. O tratamento de microabrasão foi escolhido depois de 
realizado o diagnóstico do caso (hipoplasia). Foram observados os sinais e sintomas e foi definido 
o plano de tratamento, baseando em evidencias científicas, sobre materiais e técnicas atuais para 
contemplar as expectativas. Conclusão: No caso clínico relatado pode-se perceber que a técnica 
da microabrasão mostrou-se segura, rápida, eficiente, conservadora e de baixo custo na remoção 
de mancha branca hipoplásica inativa, com mínima intervenção e em única sessão, sem oferecer 
desconforto à paciente. 
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TCC018 
AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL E EFICIÊNCIA 
MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE PRÓTESES TOTAIS 
 
DAYARA RAMOS BONFIM VIEIRA, IRIS FRANCIELLY DE ALMEIDA SILVA, GRAZIELA AVILA 
PRADO GALHANO, ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
  
Introdução: A qualidade das próteses totais tende a diminuir com o tempo de uso, principalmente 
a partir do quarto ano e após o oitavo ano de uso, uma grande parte dos pacientes apresentam 
problemas mastigatórios. Embora seja possível verificar clinicamente um grande desgaste das 
próteses utilizadas por longos anos, é muito comum encontrarmos pacientes que utilizam a 
mesma prótese por mais de 10 anos. Objetivo: Este estudo avaliou a correlação entre a 
autopercepção de saúde bucal de pacientes idosos portadores de próteses totais antigas e a real 
eficiência mastigatória destas próteses. Material e Método: Foi realizado um estudo in vivo, cego 
e aleatorizado, que teve como fatores de estudo a autopercepção de saúde bucal que foi 
analisada através de questionário do índice OHIP-EDENT e a eficiência mastigatória de próteses 
totais avaliadas através do método de tamises. Foram eleitos 20 pacientes acima de 60 anos e 
usuários de próteses totais bi maxilares há mais de 6 anos. Em seguida, foram avaliados a 
correlação entre a autopercepção de saúde bucal do paciente e a real eficiência mastigatoria que 
a prótese oferece. Resultados: Foi observada uma baixa correlação entre os dados obtidos pelo 
questionário OHIP (3,23) e a eficiência mastigatória das próteses (7,58). Indicando que, embora 
apresentem uma baixa eficiência mastigatória, os pacientes possuem uma baixa autopercepção 
deste problema,. Conclusão: Não foi observada correlação entre a autopercepção de saúde 
bucal dos pacientes e a real eficiência mastigatória. 
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TCC019 
CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉ-ESCOLARES: EFEITOS DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E 
IMPACTOS DE PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
DAVID JONATHAN RODRIGUES GUSMAN, LEONARDO QUEIROZ TELLES, ROSANA LEAL 
DO PRADO. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO                                                                           
 
Introdução: A polarização da cárie dentária é um fenômeno mundial, acometendo a população 
socialmente desfavorecida. Objetivo: O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência da cárie 
dentária em pré-escolares de escola pública e privada, avaliando sua associação a fatores 
socioeconômicos e impactos do projeto de extensão universitária. Materiais e Métodos: Foram 
incluídos pré-escolares aos 5 anos, alocados em 3 grupos: G1 – crianças de colégio privado, sem 
projeto preventivo em saúde bucal (n=13); G2 – crianças de ensino público também sem 
cuidados preventivos regulares (n=20); G3 – pré-escolares de ensino público que recebem 
cuidados preventivos através de projeto de extensão universitária (n=24). Na coleta de dados 
foram utilizados formulário de caracterização socioeconômica e ficha de exame para avaliação do 
índice ceo-d, semelhantes aos do projeto SB-Brasil 2010. Os pais/responsáveis pelas crianças 
foram entrevistados em relação aos fatores socioeconômicos e, as crianças, examinadas para a 
verificação da prevalência de cárie. Para análise dos dados foi utilizado o teste de Fisher 
(p<0,05). Resultados: A escola G1 mostrou condições socioeconômicas e bucais mais favoráveis 
(ceo=1,40) que a G3 (ceo=2,92). A escolaridade dos pais esteve associada à presença de 
doença nos filhos (p<0,05), porém, a renda não demonstrou associação. Conclusão: A cárie 
dentária foi mais prevalente no grupo com piores indicadores socioeconômicos, apesar do projeto 
de extensão universitária em saúde bucal, o qual não foi capaz de superar as desigualdades em 
saúde. 
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TCC020 
RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA COM UTILIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA 
DE VIDRO - RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
AMANDA MAYARA RODRIGUES, BRUNA RADTKE DA SILVA, MARCELO POMINI, RODRIGO 
VIEIRA CAIXETA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: As resinas compostas têm boa aplicação em reconstruções de dentes cariados ou 
fraturados devido: plasticidade, matização, textura, opacidade e translucência. Cavidades 
pequenas e grandes reconstruções em dentes anteriores e posteriores têm sido realizadas com a 
utilização de resinas compostas. As restaurações diretas em resinas compostas restabelecem a 
função, a biomecânica e a estética do dente e muitas vezes quando existe uma grande perda das 
estruturas dentais há necessidade de retentor intrarradicular. O pino de fibra de vidro tem módulo 
de elasticidade parecido com o da dentina e distribui as tensões adequadamente com 
comportamento biomecânico favorável, pois, cimentado adesivamente. O uso de pino 
intrarradicular pré-fabricado permite preservar estrutura dentária, proporciona retenção do 
material restaurador, selamento do canal radicular e maior longevidade do tratamento restaurador 
direto. Objetivo: foi demonstrar o tratamento de um dente tratado endodonticamente com perdas 
de estruturas dentais na coroa através da técnica direta de restauração com pino de fibra de vidro 
e resina composta. Relato de caso: Paciente com 40 anos, gênero masculino, leucoderma, 
procurou a clínica de Clínica Integrada da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente 
(UNOESTE), queixando-se da estética dos incisivos superiores,foram realizadas restaurações 
diretas de resina composta com pinos intrarradiculares de pino de fibra de vidro. Conclusão: As 
restaurações diretas de resina composta com pinos intrarradiculares são uma alternativa 
restauradora estética conservadora, pois, há preservação da estrutura dental e proporciona, ao 
final do tratamento, restabelecimento: da função, biomecânica e estética do dente que contribui 
com a recuperação satisfatória de uma boa harmonia do sorriso. 
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TCC021 
INFLUÊNCIA DO PH DA ÁGUA NA TOXICIDADE DO CÁDMIO NO OSSO EM RATOS WISTAR 
 
KAREN KANADA, YNGRID COLLETE LUZ, CYNTHIA D. T. TORRES NEVES. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O cádmio é um metal pesado que pode dar origem a osteopenia, osteoporose e 
osteomalácia, resultando em aumento da fragilidade do tecido ósseo e fraturas patológicas. 
Objetivo: Avaliar o efeito do pH da água na gênese da lesão óssea provocada pela intoxicação 
por cádmio. Material e Método: Utilizamos 90 ratos divididos em 6 grupos, de 15 animais cada: A 
- Receberam solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); 
B - Solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C - 
Solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH básico (pH 8,0). D - Agua de beber com 
pH ácido (pH 5,0); E Agua de beber com pH básico (pH 8,0); F : Agua de beber com pH neutro 
(pH 7,0). A eutanásia ocorreu 6 meses após o início do experimento e tiveram o fêmur direito 
retirado para análise radiográfica através de um  aparelho radiográfico periapical. Para análise da 
densidade óssea, utilizamos o software image J. Resultados: Os grupos A, B e C apresentaram 
níveis de cinza na cabeça e diáfise menores que os grupos D, E e F (p<0,05). Porém, não houve 
diferença estatisticamente significante entre grupos A, B e C (p>0,05) e nem outros grupos D,E e 
F. (p>0,05). Conclusão: O Cádmio reduziu a densidade óssea da cabeça e da diáfise do fêmur 
dos animais expostos, demonstrado através dos menores níveis de cinza na análise da imagem, 
porém o pH da água não interferiu. 
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TCC022 
AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE RATOS  
 
GIOVANA DE CARVALHO KATAYAMA, TAYANE CARVALHO ISIDORO DA SILVA, GISELE 
ALBORGHETTI NAI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O processo de cicatrização de feridas cutâneas envolve vários componentes 
celulares importantes e fatores colaboradores. O ácido ascórbico é  importante para síntese de 
colágeno. Objetivo: Determinar a ação do ácido ascórbico na cicatrização das feridas cutâneas 
de ratos. Material e métodos: Utilizou-se 48 ratos Wistar, adultos, machos. Os animais foram 
divididos em 2 grupos: A – 24 ratos que receberam vitamina C por gavagem (340mg/kg de 12/12h 
diluída em 1 ml de soro fisiológico a 0,9%); B –24 ratos, os quais receberam água e ração ad 
libitum. Foram realizadas duas incisões em cada animal. Uma foi suturada (cicatrização por 1ª 
intenção) e a outra não (cicatrização por 2ª intenção). Oito ratos de cada grupo foram 
eutanasiados no 3º, 7º e 14º dia do experimento. Após a eutanásia, foi retirado o segmento de 
pele contendo as áreas incisadas para análise histopatológica. Resultados: Observou-se 
diferença estatística (p<0.05) entre os grupos para os parâmetros: medida das lesões por 1ª 
intenção com 7 dias e para cicatrização por 2ª intenção com 3 dias; reepitelização das lesões 
com 7 dias para 1ª intenção; crosta fibrino-leucocitária com 14 dias para 1ª intenção; quantidade 
de neovascularização, intensidade da inflamação, concentração de macrófagos e concentração 
de fibroblastos e de fibras colágenas para 1ª e 2ª intenção. Conclusão: O uso de vitamina C 
aumenta a proliferação fibroblástica e depósito de colágeno no tecido, além de diminuir a 
intensidade da inflamação e concentração de macrófagos, o que contribui para melhorar a 
cicatrização tanto de 1ª quanto de 2ª intenção. 
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TCC023 
AÇÃO ANTIMICROBIANA DE UM CIMENTO ENDODÔNTICO À BASE DE SILICATO DE 
CÁLCIO SOBRE DOIS TIPOS BACTERIANOS 
 
ARIELE SUGUIMOTO DE CRISTÓFANO, SUELLEN DE ARAUJO CORTÊS, SUELI CRISTINA 
SCHADECK ZAGO, LIGIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A obturação adequada dos canais com um cimento endodôntico que apresente 
propriedades antimicrobianas é importante para o sucesso do tratamento endodôntico. O MTA 
Fillapex é um cimento endodôntico à base de silicato de cálcio com poucas pesquisas a respeito 
de suas propriedades. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito antimicrobiano do 
cimento MTA Fillapex em comparação aos cimentos AH Plus, Sealapex, Sealer 26 e EndoFill 
sobre cepas de Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus após 24 e 72 horas. Material e 
Método: Foram preparadas placas de petri de vidro com meio de cultura ágar Mueller-Hinton, 
onde foram confeccionados poços de 4 mm de profundidade e 5 mm de diâmetro, e nestes foram 
depositados os cimentos recém espatulados: MTA Fillapex; AH Plus; Sealapex; EndoFill e Sealer 
26. Para maior confiabilidade, os testes foram realizados em triplicata, e em todas as placas, um 
sexto poço contendo solução de água destilada foi utilizado como controle. Foram feitas aferições 
dos diâmetros dos halos de inibição obtidos após 24 e 72 horas. Para análise dos resultados 
utilizou-se o teste estatístico de Kruskal Wallis complementado por Dunn. Resultados: O cimento 
MTA Fillapex (0,78 ± 2,35) apresentou diferença estatisticamente significante (p<0,01) do controle 
apenas após 72 horas sobre a cultura de Staphylococcus aureus; e na cultura de Enterococcus 
faecalis apresentou maiores resultados tanto após 24 horas (8 ± 4,04) quanto após 72 horas (13,3 
± 6,47) em relação ao controle. Conclusão: Conclui-se que o cimento MTA Fillapex foi efetivo 
quanto sua ação antibacteriana. 
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TCC024 
ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DO BIODENTINE: 
REVISÃO DE LITERATURA. 
 
FERNANDA CRISTINA DIAS CONCEIÇÃO, TOMÁS SOMBINI DRUZIAN, GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCCI.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O Biodentine é um novo material inidicado para diversas situações clínicas na 
Endodontia, como selamento de perfurações, tampões apicais, entre outros. Por ser um novo 
material, deve-se avaliar suas propriedades antes do uso clínico de rotina. Objetivo: Este 
trabalho teve como objetivo estudar das propriedades físicas, químicas e biológicas do Biodentine 
por meio de uma revisão de literatura. Metodologia: Foram acessadas base de dados para 
pesquisa de artigos da literatura odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos de 
2004 a 2014. As bases de dados acessadas foram: Biblioteca virtual em Saúde (BVS): BVS 
Odontologia, LILACS, Medline, Scielo e PubMed Central. As palavras chave utilizadas foram: 
biodentine, cimento de silicato, endodontia, MTA, Agregado de Trióxido Mineral, reparative dentin, 
Tricalcium silicate-based cement, Dentine substitute e Dentalcement, isoladas e em combinação 
durante a pesquisa. A partir de uma lista de referências bibliográficas obtida das buscas, foram 
selecionados artigos e consultados para elaboração do trabalho. Conclusão: Com base nos 
dados coletados na literatura conclui-se que o Biodentine apresenta características físicas, 
químicas e biológicas adequadas para uso clínico. 
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TCC025 
INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA NAS ALTERAÇÕES BUCAIS CAUSADAS PELA 
INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO EXPERIMENTAL EM RATOS 
 
BIANCA KELLER LIMA MARTELLI, DIOGO MILANI DE MELO, GISELE ALBORGHETTI NAI, 
JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: O cádmio (Cd) é um metal pesado e dos mais abundantes elementos não essenciais 
encontrados no ambiente, sendo muito utilizado na indústria. Pode ser encontrado em alguns 
produtos de uso odontológico. Existem evidências que apontam que o Cd pode alterar o epitélio 
bucal quando ingerido. Objetivo: Avaliar o efeito do pH da água de beber nas alterações bucais 
provocadas pela intoxicação por cádmio. Material e método: Foram utilizados 90 ratos Wistar, 
adultos, machos, divididos em 6 grupos: A – 15 ratos que receberam solução de cloreto de 
cádmio (400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 7,0); B –15 ratos que receberam solução 
de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH ácido (pH 5,0); C – 15 ratos, os quais 
receberam solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH básico (pH 8,0). D – 15 ratos 
que receberam água com pH ácido (pH 5,0); E – 15 ratos que receberam água com pH básico 
(pH 8,0); F –15 ratos que receberam água com pH neutro (pH 7,0). Todos os animais foram 
eutanasiados 6 meses após o início do experimento. Foram retirados fragmentos da mucosa 
jugal, língua e glândula salivar de cada animal para análise microscópica. Resultado: Não foram 
observadas alterações na mucosa jugal, mucosa da língua ou nas glândulas salivares em 
nenhum dos grupos avaliados. Conclusão: Mesmo em alta concentração o cádmio adicionado à 
água de beber não mostrou causar dano a mucosa bucal ou às glândulas salivares, independente 
do pH da água. 
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TCC026 
AMELOBLASTOMA: REVISÃO DE LITERATURA 

 
ANDRESSA FONTANA, CARLA RAMOS GROSSO, JOSÉ LUIZ PARIZI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O ameloblastoma é uma neoplasia benigna, de origem epitelial odontogênica, que 
afeta os maxilares, caracterizado por apresentar crescimento lento, ser assintomático, capacidade 
de provocar expansão óssea e, recidivar se não tratado corretamente. O tratamento dos 
ameloblastomas é bastante controverso na literatura, e sua abordagem pode ser feita de maneira 
conservadora à radical. A escolha do tratamento deve ser feita a partir da análise de alguns 
fatores como o tamanho, tipo e localização da lesão e idade do paciente. Objetivo: Verificou-se 
na literatura disponível as diferentes formas clinicoradiográficas que os ameloblastomas podem 
apresentar, bem como sua evolução, tratamento e prognóstico. Metodologia: Foram 
selecionados artigos potencialmente relevantes sobre os ameloblastomas dos maxilares, no 
período compreendido entre 2004 a 2013. As palavras chaves usadas na pesquisa foram: 
ameloblastoma, tratamento dos ameloblastomas, treatment ameloblastoma. Conclusão: O 
tratamento do ameloblastoma deve ser considerado a idade do paciente, tamanho e tipo da lesão, 
sua localização, quadro histológico e quadro de saúde do paciente antes de instituir qualquer tipo 
de tratamento, sendo a principal complicação a recidiva. 
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TCC027 
AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM 
O USO DE DIFERENTES SOLVENTES 
 
FERNANDA CHRISTOVAM SIMÕES FREITAS, RODRIGO SILVA PEREIRA, LIGIA TEIXEIRA 
DE OLIVEIRA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: No retratamento endodôntico, para a desobturação dos canais podem ser utilizados 
solventes, estes não devem alterar a estrutura das paredes dentinárias. Objetivo: Avaliar a força 
de adesão do material obturador, após a desobturação com diferentes solventes, por meio do 
teste de push-out. Materiais e métodos: O presente trabalho utilizou raízes palatinas de molares 
(n=50), com comprimento de 15 mm; estas foram instrumentadas e obturadas pela técnica da 
condensação lateral, e após três meses, foram divididas em grupos de acordo com o solvente 
utilizado, como segue: GI Controle (não desobturadas); GII Eucaliptol; GIII Citrol; GIV Xilol; e GV 
Endosolv R®. A desobturação foi realizada com limas manuais pela técnica crown-down com 
renovação do solvente a cada 30 segundos. Foi realizada nova obturação, e logo após, e após 
três meses, as raízes foram submetidas à secção transversal para obtenção de slices com 1 mm 
de espessura. Foram selecionados três slices por raiz, sendo um de cada terço radicular, para 
serem submetidos ao teste de push-out para avaliar a resistência ao deslocamento da obturação; 
os dados da tensão (Mpa) foram analisados pelo teste de Kruskal Wallis. Resultados: Os 
resultados não demonstraram diferença estatisticamente significante (p>0,01) entre os solventes 
ou entre os terços radiculares; mas houve diferença (p<0,01) quanto aos terços cervical e apical 
dos grupos controle (2,86 ± 1,20; 10,51 ± 5,34), eucaliptol (4,22 ± 2,34; 9,64 ± 3,15) e xilol (3,06 ± 
1,48; 9,26 ± 3,29). Conclusão: Concluiu-se que o tipo de solvente utilizado não influenciou a 
adesão do material obturador. 
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TCC028 
AVALIAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS MOLARES RETIDOS EM RELAÇÃO Á 
CLASSIFICAÇÃO DE WINTER 

 
ANDRÉ LUIZ DUARTE MIRANDA, SÉRGIO ANTÔNIO SEREGHETTI FILHO, DANILO 
LOUZADA DE OLIVEIRA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A extração de dentes tem como objetivo a prevenção da saúde bucal, visando evitar 
que patologias se instalem. Por apresentarem maiores prevalências de retenção, os terceiros 
molares atraíram uma atenção. Em 1926 George Winter classificou esses dentes quanto as suas 
angulações, tendo como relação o longo eixo do segundo molar. Essa pesquisa científica tem 
como prioridade, uniformizar a comunicação profissional, possibilitando a transferência de 
informações e de experiências, gerando métodos de estudos para a escolha da técnica cirúrgica 
adequada. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência das posições dos terceiros 
molares retidos em relação à classificação de Winter. Material e Método: Os participantes da 
pesquisa foram 100 pacientes da clínica de Cirurgia, da Faculdade de Odontologia, na faixa etária 
de 18 a 40 anos, de ambos os sexos que necessitavam de procedimento cirúrgico de extração de 
terceiros molares, no período de agosto de 2012 a janeiro de 2014 e para isso teriam que realizar 
radiografia panorâmica. Foram coletados dados do paciente, quais os terceiros molares que se 
apresentavam retidos e feito Classificação de Winter (1926) modificada por Marzola (1995). 
Resultados: Houve maior prevalência do sexo feminino com 62%, contra 38%. O elemento 18 
apresentou-se retido em 23%; 28 em 25%; e 26% para os elementos 38 e 48. E a posição mais 
prevalente foi a vertical com 51% seguida pela mesial com 21%. Conclusão: O sexo feminino 
encontrou-se com maior prevalência com 62% e a posição mais prevalente foi a vertical com 
51%. 
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TCC029 
COMPORTAMENTO PROFISSIONAL FRENTE A COLETA DE LIXO ODONTOLÓGICO 
 
CAIO PERES BELLATO, FABIO NOBORU KASAE FUDO, ADILSON DE OLIVEIRA. 

 
Introdução: O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde merece notória preocupação 
quando realizado sem conformidade das normas federal, estadual e municipal. Produzidos 
diariamente pelos serviços de saúde, aliado ao aumento significativo de sua produção, agrava os 
riscos à saúde. Objetivo: Esse trabalho teve como objetivo perceber o comportamento de 
Cirurgiões Dentistas frente à coleta do lixo odontológico, considerando a importância disso para a 
saúde da população e para a preservação do Meio Ambiente. Material e Método: Foram 
entrevistados 50 cirurgiões dentistas aleatoriamente. Trata-se de um estudo exploratório, 
descritivo e observacional, que abordou os aspectos do gerenciamento de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde (RSSS) em clínicas e consultórios particulares. Resultados: Constatou-se 
que o lixo é separado adequadamente respeitando-se a sua condição de infectante; É bastante 
diversificada a forma de descarte de mercúrio contrariando as normativas que orientam essa 
ação, o mesmo acontecendo com o descarte dos líquidos efluentes. A coleta do lixo infectante é 
feita por firmas especializadas e terceirizadas gerando despesas. A maioria dos sujeitos tiveram a 
disciplina de biossegurança nas grades curriculares e também são formados por faculdades 
particulares e contam com mais de 10 anos de formados. Conclusão: Conclui-se que ainda é 
tímido o conhecimento sobre a importância de se efetuar o correto descarte de resíduos de saúde 
e sugerem que as autoridades públicas e as Unidades Formadoras de futuros profissionais 
demonstrem um “novo olhar” para essa questão que tanto compromete e pode continuar assim, 
pondo em risco a vida da comunidade e do meio ambiente.  
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TCC030 
ANÁLISE IN VITRO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E 
ÓLEO DE COPAÍBA SOBRE ENTEROCOCCUS FAECALIS 
 
MICHELI GARCIA NASCIMENTO, MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA, GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCCI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  
Introdução: O hidróxido de cálcio é a medicação intracanal mais utilizada na Endodontia, mas é 
ineficaz contra o Enterococcus faecalis, microrganismo presente no canal radicular contaminado. 
O óleo de copaíba tem sido sugerido devido as suas propriedades antimicrobianas. Objetivo: 
Este trabalho avaliou a ação antimicrobiana de pasta experimental de hidróxido de cálcio e óleo 
de copaíba sobre Enterococcus faecalis. Material e Método: Foram utilizadas cinco placas  de 
petri contendo BHI Agar inoculadas com Enterococcus faecalis. Nesse ágar foram 
confeccionados 5 orifícios eqüidistantes, sendo cada um destes preenchidos pela substâncias 
testadas: Grupo I - soro fisiológico (controle negativo), Grupo II - clorexidina a 2% (controle 
positivo), Grupo III - óleo de copaíba, Grupo IV - pasta de hidróxido de cálcio e soro fisiológico e 
Grupo V - pasta experimental de hidróxido de cálcio e óleo de copaíba. As placas foram 
armazenadas em estufa a 37 oC. Os halos de inibição foram mensurados nos períodos de 24, 48 
e 168 horas. Os dados obtidos foram comparados estatisticamente por meio do teste Kruskal-
wallis, com grau de significância de 5%. Resultados: A análise dos resultados demonstrou que 
os grupos I, IV e V não foram capazes de inibir o microrganismo, independente do tempo 
experimental (p>0,05), ao contrario do grupo II. No grupo III foram observados os maiores halos 
de inibição, sendo diferente dos demais grupos experimentais (p<0,05). Conclusão: Demonstrou-
se a atividade antimicrobiana do óleo de copaíba. No entanto, quando associada ao hidróxido de 
cálcio, na forma de pasta experimental, essa não foi eficiente. 
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TCC031 
AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTE RESINOSO E IONOMÉRICO 
APLICADOS EM PRIMEIROS MOLARES PERMANTES. 
 
HUGO STARK, FLÁVIA IWAMOTO SILVA, PATRÍCIA PACITO JACOMINI, KARINE 
TAKAHASHI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A cárie dentária é uma doença multifatorial, que apesar de sua prevalência 
diminuída, ainda é considerada problema de Saúde Pública. A maioria das lesões afeta 
superfícies oclusais, e em crianças, os primeiros molares permanentes são mais susceptíveis, 
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. Objetivo: Este estudo tem o objetivo de avaliar comparativamente a eficácia clínica de 
selantes realizados com Maxxion e Fluoroshield em primeiros molares permanentes. em crianças 
atendidas na Clínica de Odontopediatria da UNOESTE, avaliando eficácia, retenção, prevalência 
de cárie dentária e descoloramento marginal. Material e Método: Participaram desta pesquisa 35 
crianças que tiveram 70 primeiros molares permanentes selados na faixa etária entre 7 e 11 anos. 
Resultados: Dos dentes selados com Maxxion, quanto a retenção foi observado que 26,6% 
obtiveram uma retenção total, 46,6% retenção parcial e ausente 26,6%. Quanto á cárie foi 
observado, ausência de cárie 93,3% e cárie superficial 6,6%. Dos dentes selados com o 
fluoroshield, no requisito retenção obtivemos com retenção total 86,6%, com retenção parcial 
6,6%, e com ausência de retenção 6,6%. No requisito de cárie, foram observados com ausência 
de cárie 93,3%, e com a presença de cárie superficial 6,6%. Na descoloração marginal, foram 
observados com ausência 86,6%, já com a presença de descoloração marginal 6,6% e 
descoloração sob selante 6,6%. Conclusão: o selante resinoso mostrou-se superior somente no 
fator retenção em que se verificou diferença estatisticamente significante (p<0,005). 
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Resumos dos Projetos de Trabalhos de Conclusão de 
Curso 

21A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE - 03 A 07 DE NOVEMBRO 

	  

PRO 001 
AVALIAÇÃO CLÍNICA COMPARATIVA ENTRE SELANTES RESINOSOS APLICADOS EM 
PRIMEIROS MOLARES PERMANENTES 
 
BRENDA ZANFOLIN TORQUATO, HEITOR CEOLIN ARAUJO, ISABELA COPETTI FARIA, 
KARINE TAKAHASHI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A cárie dentária é um dos grandes problemas em Odontologia, e principalmente em 
Saúde Pública. Várias pesquisas sobre materiais para prevenção dessa doença já foram feitos e 
alguns demonstraram eficácia em potencial dos selantes resinosos. O Prevent é um selante 
resinoso fotopolimerizável de fóssulas e fissuras que auxilia na prevenção da cárie em dentes 
posteriores. O Fluoroshield diariamente empregado em clínica e de fácil acesso ao profissional 
apresenta uma formulação modificada de BIS-GMA e uretano dimetacrilato diluído. Objetivo: O 
objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia, retenção, prevalência de cárie e descoloramento 
marginal dos selantes resinosos (Fluoroshield e Prevent) na prevenção de cárie dentária em 
primeiros molares permanentes. Material e Método: Serão selecionadas 35 crianças de idade 
entre 7 a 11 anos que vão ser abordadas na Clínica de Odontopediatria da Faculdade de 
Odontologia da Universidade do Oeste Paulista para a aplicação dos selantes resinosos em 
primeiros molares permanentes. A avaliação da eficácia clinica destes será feita após 6 e 12 
meses. 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: Através deste estudo espera-se encontrar o 
material mais eficaz para a prevenção da carie dentária. 
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PRO 002 
CONCENTRAÇÃO DE FLUORETOS PRESENTES EM DENTIFRÍCIOS FLUORETADOS E SEU 
USO EM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES DE IDADE 
 
GUILHERME KEESE, HENRIQUE FAGUNDES BEZUTTI, JULIO CESAR LOZI LACERDA, 
KARINE TAKAHASHI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução O fluoreto presente na placa e no esmalte pode controlar o desenvolvimento de cárie 
dentária, inibindo a desmineralização e ativando o processo de remineralização. Atualmente 
estudos científicos vêm apontando a necessidade de uso de dentifrício fluoretado de 1000 ppm 
em crianças de 0 a 36 meses de idade. Objetivo: Este estudo tem o objetivo de avaliar a relação 
entre dosagem de flúor em dentifrícios infantis e a prevalência de cárie dentária em crianças de 0 
a 36 meses, correlacionando com os fatores de risco a cárie dentária. Material e Método: 
Participarão desta pesquisa 50 crianças frequentadoras da EMEF Jovita Terrin comparadas a 50 
crianças frequentadoras da escola particular Berçário Passo a Passo, na faixa etária de 0 a 36 
meses, do gênero masculino e feminino. Um questionário simplificado será aplicado às mães ou 
responsáveis pela criança. As crianças ainda serão abordadas em sala de aula por um 
examinador calibrado e um anotador, que realizarão o exame clínico da cavidade bucal da 
criança, estabelecendo o índice ceo-d, e farão a evidenciação do biofilme dental com pastilha 
evidenciadora e emprego do índice IHOS. 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: O 
resultado esperado é que se possa encontrar uma correlação entre uso de dentifrícios fluoretados 
em crianças de 0 a 36 meses de idade e a prevalência de cárie dentária, correlacionado aos 
fatores de risco a cárie.  
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PRO 003 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE QUE FAZ USO DE TERAPIA 
ANTIPLAQUETÁRIA 
 
BÁRBARA MIGUÉIS MALUF, LORRAINE SOUZA LÉ, TAYNÁ DIMITRIA DE OLIVEIRA 
ALMEIDA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A medicação antitrombótica oral (MAO) tem sido utilizada com sucesso para tratar 
uma variedade de doenças trombóticas, como o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular 
cerebral, a trombose venosa profunda, e para evitar doenças cardiovasculares. O quadro de 
hemorragia tem sido uma grande preocupação durante anos, onde já se sugeriu interrupção da 
medicação antitrombótica oral antes de tratamentos dentários invasivos, como extração dental. 
No entanto, parar este medicamento pode levar a repetição de eventos tromboembólicos, criando 
assim situações potencialmente perigosas, tais como, infarto do miocárdio, acidente vascular 
cerebral ou mesmo morte.Não há nenhuma razão para evitar o tratamento odontológico em 
pacientes que tomam medicamentos antiplaquetários. Objetivo: Relatar um ou mais casos 
clínicos de procedimentos invasivos em pacientes que fazem uso de terapia antiplaquetária dual 
com embasamento na literatura científica. Relato de Caso: Para o caso clínico o paciente deverá 
estar utilizando terapia dual antiplaquetária, ácido acetil salicílico e outro antiagregante plaquetário 
e será solicitado exames laboratoriais como hemograma e coagulograma. Os cuidados com 
hemostasia no trans e pós operatório serão rigorosos e pautados nos protocolos registrados na 
literatura. Instrução de higiene oral e procedimentos preventivos serão instituídos para a 
preservação da saúde oral e saúde geral do paciente. Resultados Esperados: Com esse relato 
esperamos demonstrar que com medidas locais de hemostasia, o atendimento cirúrgico de 
paciente em terapia antiplaquetária dual é segura e não é necessária a suspensão da medicação.  
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PRO 004 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO PRÉ E PÓS-EXPOSIÇÃO A ACIDENTES OCUPACIONAIS NA 
PRÁTICA ODONTOLÓGICA – REVISÃO DE LITERATURA 

 
AGNES CIAN DE ANDRADE, CAROLINE HORII OSTI, HELOISE DOMENICE DOS SANTOS, 
ADILSON DE OLIVEIRA, RODRIGO CAIXETA.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 
Introdução: Os instrumentos perfuro-cortantes são os principais agentes causadores de 
acidentes ocupacionais entre os profissionais de saúde. Na odontologia, verifica-se na literatura, 
uma grande preocupação com estes acidentes que são frequentes durante a rotina de trabalho no 
consultório. No entanto sabe-se não existir nenhuma medida pós-exposição ou pós-acidente que 
seja totalmente eficaz e é sabido não existir profilaxia com o objetivo de reduzir o risco de 
transmissão da hepatite C após a ocorrência de um acidente. Desta forma, os profissionais de 
saúde devem estar atentos frente às medidas que reduzem riscos sob exposição a material 
biológico durante a prática clínica. Objetivo: O objetivo deste estudo é verificar as diversas 
formas de prevenir acidentes ocupacionais e as medidas pós-acidentes adotadas para diminuir os 
riscos perante a possibilidade de ocorrência da infecção cruzada durante nos procedimentos de 
rotina no consultório odontológico. Metodologia: Será realizada revisão da literatura através de 
levantamento bibliográfico em livros e diversos periódicos científicos nacionais e internacionais, 
através dos canais de busca: MEDLINE, SCIELO, BBO e LILACS. Resultados esperados: É 
esperado, com este trabalho a oportunidade de revisar medidas e técnicas utilizadas na 
prevenção de acidentes ocupacionais e perante a sua ocorrência, elencar medidas que sejam 
indispensáveis para a manutenção da integridade física mental psíquico e espiritual do 
acidentado. 
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PRO 005 
AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES PERIODONTAIS E DE HIGIENE BUCAL EM PACIENTES 
COM TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
 
ARIANE SANTANA NUNES, EBERTI CRISTOVÃO SANTOS, LUIS HENRIQUE PEREIRA DOS 
SANTOS, KARINE TAKAHASHI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A desorganização do biofilme dental através da higienização mecânica é o meio 
mais eficaz para evitar processo inflamatório bucal. Existem evidências que pacientes com 
transtornos mentais apresentam alto índice de ansiedade e, além disso, má higienização bucal, 
desta forma indivíduos ansiosos são mais susceptíveis a doenças bucais, e progressão a doença 
periodontal. Objetivo: O objetivo desta pesquisa será avaliar as condições bucais periodontais e 
de higiene oral de pacientes psiquiátricos com transtornos de ansiedade, assistidos em 
instituições filantrópicas, correlacionando condições bucais encontradas, com a higiene bucal, e 
grau de ansiedade. Material e Método: Serão avaliados pacientes frequentadores dos hospitais 
psiquiátricos, Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, Hospital Allan Kardec, 
Hospital São João e pela ala psiquiátrica do Hospital Regional (HR), todos localizados na região 
de Presidente Prudente – SP. Será aplicado o teste de ansiedade de Beck, e, depois, realizada 
avaliação das condições periodontais, em exame clinico a luz natural, usando espátula de 
madeira e sonda OMS. Também será avaliado a higiene oral através da coloração da placa por 
pastilha evidenciadora e aplicação do índice IHOS. 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: 
espera-se, através deste estudo, verificar correlação entre ansiedade e doença periodontal assim 
como deficiência de higiene oral, podendo prevenir o estabelecimento e progressão da doença 
periodontal em pacientes psiquiátricos, orientando cuidadores.  
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PRO 006 
AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE INIBIÇÃO BACTERIANA DO CIMENTO ENDOSEQUENCE 
BC SOBRE O MICROORGANISMO ENTEROCOCCUS FAECALIS. TESTE IN VITRO. 
 
GUSTAVO SERENA, TATIANE DE SOUZA SANTOS, VANESSA FARIAS CLIVATI, ERICKE 
MUCKE SILVA, GRAZIELA MORI PANUCCI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: No tratamento endodôntico, a obturação de canais radiculares tem como objetivo 
selar toda a extensão da cavidade endodôntica, preenchendo o espaço antes ocupado pelo 
tecido pulpar. Os cimentos são coadjuvantes responsáveis pelo selamento do sistema de canais 
radiculares, aprisionando bactérias remanescentes e preenchendo irregularidades nos canais 
preparados. Objetivo: Avaliar a capacidade de inibição bacteriana do cimento Endosequence bc 
frente ao Enterococcus Faecalis. Material e Método: serão usados os cimentos: Endosequence 
bc e AH Plus e uma placa de 24 poços de microtitulação para o experimento. Os poços terão uma 
das superfícies revestidas pelos cimentos e receberão 10µl de suspensão bacteriana, divididos 
em 5 grupos, contendo poços revestidos por Endosequence bc que receberão suspensão 
bacteriana imediatamente após a colocação do material nos mesmos; poços que receberão a 
suspensão bacteriana 2 horas após a colocação do material; poços que serão revestidos por AH 
Plus e receberão a suspensão bacteriana imediatamente após a colocação do material nos 
poços; poços revestidos por AH Plus que receberão a suspensão bacteriana 2 horas após a 
colocação do material nos poços; e poços que não receberão material endodôntico e receberão a 
suspensão bacteriana. As soluções serão semeadas em BHI ágar para formação de unidades de 
colônias, as quais serão posteriormente contadas. Forma de Análise dos Resultados: Os dados 
coletados serão tabulados e submetidos ao teste de Kruskall-Wallis. Resultados esperados: 
Espera-se como resultado deste presente trabalho, observar a eficácia do cimento Endosequence 
bc, em inibir a atividade proliferativa do Enterococcus Faecalis. 
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PRO 007 
AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORAIS E SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM 
ESQUIZOFRENIA 
 
FERNANDA TENÓRIO DE FREITAS, PAMILA CAROLINE DE LIMA, VAGNER SANTOS DE 
ALMEIDA, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave com características na alteração 
com a realidade, com isso os portadores dessa síndrome são mais predispostos a desenvolver 
doenças bucais por razão da diminuição das funções, por falta de motivação, por falta da 
coordenação motora e assim não realizando uma higiene bucal eficiente. Objetivo: Avaliar as 
possíveis alterações orais de pacientes portadores de esquizofrenia e ajudar os cirurgiões 
dentistas no momento do atendimento e incentivar os familiares referentes aos cuidados 
necessários. Material e Método: Serão avaliados 50 pacientes de ambos os sexos com 
diagnóstico de esquizofrenia internados na enfermaria psiquiátrica do Hospital Regional de 
Presidente Prudente, a coleta dos dados será realizada pelos pesquisadores no mesmo. Após a 
anamnese, serão submetidos à avaliação estomatológica, compreendida pelos exames dentários, 
periodontais, mucosa bucal e sistema músculo esquelética para averiguação das principais 
manifestações orais entre pacientes esquizofrênicos: halitose, cálculo dentário, sangramento 
espontâneo, xerostomia, cárie, mobilidade dentária e desordem temporomandibular. Forma de 
Análise dos resultados: As variáveis coletadas serão tabuladas e submetidas a uma análise 
exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. A análise 
quantitativa será o método de análise de conteúdo e análise do discurso como as formas 
possíveis de tratamento dos dados da pesquisa. Resultados Esperados: Espera-se com o 
presente estudo de incentivar o cirurgião dentista a dar uma atenção maior aos pacientes com 
esquizofrenia, por meio da identificação das alterações orais e avaliação da saúde bucal destes 
pacientes. 
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PRO 008 
ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA EM ESCOLAS PÚBLICAS E ESCOLAS PARTICULARES 

 
ANA PAULA BARBOSA SANT’ANA, CAMILA MUNHOZ SOARES, HELOISA DOS SANTO 
FERNANDES, JULIANE AVANISNI MARSICANO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A escovação é o método mais eficaz na remoção do biofilme dentário, é fundamental 
ser realizada a escovação supervisionada nas creches, pois muitas das crianças passam o dia 
todo na creche, fazem suas refeições e dormem por isso a necessidade de realizar a escovação 
para a manutenção da saúde bucal. Objetivo: O objetivo do presente estudo será investigar se é 
realizada a escovação dentária nas escolas de ensino infantil (berçários e maternais) públicas e 
particulares do município de Presidente Prudente – SP, adicionalmente verificar o modo de 
acondicionamento das escovas dentais no ambiente escolar. Material e método: Serão 
realizadas entrevistas para os diretores e professores de 39 escolas de ensino infantil, sendo 23 
escolas públicas e 16 escolas particulares, a entrevista coletará dados sobre a escovação, 
armazenamento das escovas e origem das mesmas. O critério de inclusão na pesquisa será a 
escola apresentar ensino infantil (salas de berçários e maternais, com crianças apresentando 
faixa etária de 0 a 4 anos). 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: Espera-se com esse 
trabalho investigar como as escolas infantis realizam a escovação dentária em seus escolares, e 
analisar se existem diferenças entre as escolas públicas. E com isso orientar os responsáveis 
pelas escolas e salas de aulas sobre a importância da mesma e a melhor maneira de executá-la, 
promovendo assim a saúde bucal dos escolares em idade precoce. 
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PRO 009 
CIRURGIA PARAENDODÔNTICA PARA RESOLUÇÃO DE INSUCESSO ENDODONTICO: 
RELATO DE CASO CLÍNICO 

 
ARTHUR TINA FERREIRA, GUSTAVO HENRIQUE MARTINEZ, RAFAEL FIABANI CORDEIRO, 
MARCELO POMINI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A cirúrgia paraendodôntica mostra-se como uma excelente alternativa em situações 
onde se necessita a resolução de problemas não solucionados pelos primeiros procedimentos, 
terapia endodôntica convencional e/ou retratamento dos canais radiculares. O primeiro e mais 
importante passo na decisão do tratamento cirúrgico é tentar determinar a causa do processo 
patológico perirradicular persistente. As várias modalidades cirúrgicas, utilizadas para a resolução 
das dificuldades, acidentes e complicações na endodontia variam desde uma simples curetagem 
perirradicular, apicoplastia até outras modalidades como: apicectomia, cirurgia com obturação 
simultânea do canal, obturação retrógrada, retroinstrumentação e retro-obturação . Objetivo: 
Esse trabalho terá como objetivo descrever e justificar o tratamento cirúrgico para um paciente 
que se apresentou com um dente com lesão periapical extensa e presença de prótese parcial fixa 
com pino intrarradicular. Relato do caso clinico: Paciente R.L.T, sexo masculino, 48 anos, 
procurou a FOPP – UNOESTE para avaliação de sensibilidade dos dentes anteriores superiores. 
Associando os dados clínicos e radiográficos, determinou-se o diagnóstico de abcesso 
dentoalveolar crônico. A partir desse diagnóstico, pode-se optar pelo tratamento endodôntico 
convencional, via canal, que consiste na instrumentação e irrigação do canal principal, uso de 
medicação intracanal e obturação radicular. Devido a presença de uma prótese fixa com pino 
intrarradicular satisfatória e o risco para a remoção da mesma, indicou-se uma cirúrgia 
paraendodôntica para a resolução do caso. Resultados esperados: Espera-se obter sucesso 
clínico após o tratamento, devolvendo a saúde ao paciente e divulgando o caso clínico para os 
cirurgiões dentistas para ampliação dos conhecimentos clínicos. 
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PRO 010 
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DE PACIENTE COM 
FISSURA LABIAL PRÉ-FORAME UNILATERAL COMPLETA: RELATO DE CASO 
 
GABRIELA ZAMBIANCHI CAETANO, MARINA MAGRINI ALEXANDRE, LETICIA BIUDES DOS 
SANTOS, ANA BHEATRIZ MARANGONI MONTES, ANTONIO CARLOS TREVISAN. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A fissura lábio palatina é resultado da má formação congênita que afeta a estética, 
alimentação, fonação, respiração, oclusão e relacionada a anomalias dentárias. O tratamento de 
reabilitação é longo e envolve uma equipe. Objetivo: relatar o caso clínico de um paciente com 
fissura pré-forame unilateral e a partir dele buscar informações na literatura sobre as possíveis 
reabilitações envolvendo ações multidisciplinares; possibilitando fornecer orientação clínica aos 
profissionais ligados à área, em especial ao cirurgião dentista. Relato de caso clínico: Será 
mostrado um caso de uma paciente de 13 anos, fissurado, que faz parte de AFIPP (associação 
de apoio ao fissurado de Presidente Prudente e região) que fornece assistência odontológica, 
fonoaudióloga e assistência social em parceria com o Hospital de Reabilitação de Anomalias 
Crânio Faciais da Universidade de São Paulo. A fissura em questão é do tipo pré-forame 
unilateral completa, que separa o lábio superior em duas partes e tem comunicação nasal. 
Resultados esperados: ampliar o conhecimento a respeito dos tratamentos envolvidos na 
reabilitação de pacientes com fissura labiopalatal nos aspectos psicológicos, fonoaudiólogos e 
relacionados ao cirurgião dentista.  Orientando sobre cuidados a serem tomados tanto aos pais 
quanto aos profissionais da área da saúde. A reabilitação das fissura deve ser vista não apenas 
cirúrgica e funcional, mas sim, como grandes problemas envolvendo o lado psíquico, social e o 
bem estar. 
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PRO 011 
ASPECTOS BUCAIS E SISTÊMICOS DE PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME DE 
WEST 
 
BLENDA LOBO NOGUEIRA, MARIA JOSÉ BORGES, CRISTIANE OLIVIA FERREIRA DO 
AMARAL. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A síndrome de West (SW) é uma forma grave e rara de epilepsia em crianças, 
ocorrendo entre o terceiro e oitavo mês de vida, geralmente se manifestando no quinto mês. 
Possui diversas causas, sendo mais comum devido às disfunções orgânicas do cérebro cujas 
origens podem ser pré-natais, perinatais ou pós natais. Objetivo: Avaliar as características físico-
bucais e sistêmicas de pacientes portadores de Síndrome de West que façam uso de 
anticonvulsivantes e comparar com portadores de outras Síndromes que não façam uso de 
anticonvulsivantes. Material e Método: Serão analisadas condições sistêmicas, uso de 
medicamentos, sequela da patologia de base dos portadores da Síndrome de West que fazem o 
uso de medicamentos anticonvulsivantes e comparadas a outras Síndromes que não usam 
anticonvulsivantes. A coleta de dados será feita na APAE (Associação de Pais e amigos de 
excepcionais) de Presidente Prudente, Clínica Odontológica de Pacientes com Necessidades 
Especiais da Unoeste e CEO – Centro de Especialidade Odontológica de Presidente Prudente. 
Forma de Análise dos resultados. Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise 
estatística usando o teste Mann- Whitney para variável CPO-D e para as demais variáveis 
estudadas será aplicado o teste Qui-Quadrado, ambos os testes com nível de significância de 5% 
(Bioestat/ Belém, Pará, Brasil). Resultados Esperados: Esperamos com este estudo avaliar 
essas características para melhor atender esses pacientes, e assim proporcionar à eles uma boa 
saúde bucal.  
 
 



	   54	  

PRO 012 
A INTER RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E HIPERLIPIDEMIA 
 
ANDERSON COUTINHO FELICIO, ARAKEN YAMAMOTO URDIALES, FLAVIA YURI OMAE, 
ADILSON DE OLIVEIRA.  
PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 
Introdução: Associação entre saúde oral e doença cardiovascular, tem sido, recentemente objeto 
de estudo e tem demonstrado que a doença periodontal pode influenciar na saúde sistêmica do 
individuo, já que, expõe o hospedeiro a inflamações crônicas que acarretam uma bacteremia, 
provocando o aumento do nível de proteína C reativa, dos mediadores inflamatórios e 
imunológicos. Por sua vez, a aterosclerose é uma doença progressiva caracterizada pelo 
acúmulo de elementos fibrosos e inflamatórios provenientes de injúrias endoteliais, conferindo  
aumento na incidência quando associado com doenças inflamatórias crônicas. Na atualidade, 
sabe-se que constatadamente, a medicina periodontal representa um novo paradigma que busca 
entender as correlações de determinadas doenças até então consideradas isoladas e que, nessa 
nova ótica, são vistas como parte integrante de um todo na estrutura de saúde do ser humano. 
Em tempos em que se preconiza a inter e a transdisciplinaridade, a medicina periodontal força um 
canal aberto de comunicação entre as áreas medico-odontológica onde o diálogo traz consigo o 
beneficio de favorecimento maior ao paciente. Este trabalho de revisão de literatura. Objetivo:  
tem como objetivo, observar a influência da doença periodontal sobre a hiperlipidemia. 
Metodologia: Será realizada a busca  nas bases de dados  BVS ( Biblioteca Virtual de Saúde) e 
PUBIMED. Resultados esperados: Esperamos encontrar com a revisão de literatura a 
confirmação que a doença periodontal afeta diretamente a hiperlipidemia. 
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PRO 013 
REABILITAÇÃO ORAL DE PACIENTE GERIÁTRICO COM FISSURA PALATINA E LABIAL 
USADO IMPLANTES OSSEOINTEGRÁVEIS 
 
BIANCA MARCON FRÉSCA, CAROLINE DE MARQUES LUCHETI, PALOMA COSTA SANTOS, 
FABIANA GOUVEIA STRAIOTO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A complexidade da reabilitação oral de indivíduos com fissura de lábio e palato está 
diretamente relacionada com a gravidade das alterações anatômicas e funcionais determinados 
pela malformação e a idade em tratamento. O tratamento ideal da área palatina é fechamento por 
enxerto ósseo e ortodôntico quando isso não é viável, muitos casos são resolvidos com 
reabilitações protéticas. Objetivo: O objetivo deste caso clínico é descrever a reabilitação oral de 
um paciente geriátrico com fenda lábio-palatina usando uma prótese muco-suportada e implanto 
retida (overdenture). Relato de Caso: Paciente CJG, gênero masculino, idade 60 anos. Procurou 
o atendimento do Curso de Aperfeiçoamento em Implantes Osseointegráveis da Faculdade de 
Odontologia da Universidade do Oeste Paulista para reabilitação protética da maxila. O paciente 
relatou a má formação congênita, descrevendo como uma fenda lábio palatina completa 
unilateral. Nenhuma alteração sistêmica foi relatada pelo paciente. Há 30 anos foi submetido a 
tratamento dentário e foram realizadas restaurações e instalação de uma prótese parcial 
removível. Entretanto, ao decorrer do tempo foi indicado a extração de todos os dentes restantes. 
Resultados Esperados: Espera-se com a apresentação do caso clínico discutir as possibilidades 
de reabilitação de pacientes desdentados totais e com malformações congênitas com implantes 
osseointegravéis. Assim, possibilitando a restauração da eficiência mastigatória, auto estima, 
estética, fonação consequentemente proporcionando melhor qualidade de vida. 
 
 



	   56	  

PRO 014 
AVALIAÇÃO DO USO DO DIMETILSUFÓXIDO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO À DENTINA 
DE PINOS DE FIBRA DE VIDRO UTILIZANDO DIFERENTES CIMENTOS RESINOSOS 
 
BIANCA VICENZA GIOPATTO, SANDRA NEVES DE BRITO, THIAGO HENRIQUE 
SCARABELLO STAPE.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 
Introdução: A utilização de retentores intrarradiculares estéticos, como os pinos de fibra de 
vidro, é uma opção clinicamente viável para resolução de casos onde a perda da porção 
coronária é muito extensa. No entanto, o sucesso no uso de pinos de fibra de vidro depende 
intimamente da técnica de cimentação utilizada. O dimetilsufóxido (DMSO) é um solvente que 
apresenta a capacidade de melhorar a resistência de união de sistemas adesivos quando utilizado 
como tratamento dentinário o que pode favorecer a maior retenção de pinos de fibra de vidro 
no interior do conduto radicular, favorecendo o seu desempenho clínico. Objetivo: Esse estudo 
tem como objetivo avaliar a influência do DMSO na resistência de união de pinos de fibra de 
vidro cimentados com diferentes cimentos resinosos. Material e Métodos: Serão utilizados 60 
incisivos centrais bovinos (n=10) recém-extraídos. As coroas serão seccionadas, as raízes 
serão padronizadas e tratadas endodonticamente. Pinos de fibra de vidro translúcidos serão 
cimentados uma resina flow de baixa contração (Surefil DSR, Dentsply) e dois cimentos 
convencionais (RelyX ARC, 3M ESPE) (Allcem, FGM). Nos grupos controle, os cimentos serão 
utilizados de acordo com as recomendações do fabricante. Nos grupos experimentais o conduto 
radicular será tratado com DMSO por 1 minuto previamente a cimentação dos pinos. O 
conjunto raiz pino será seccionada em fatias de 1 mm de espessura de fibra as quais serão 
submetidas ao teste de push-out. O padrão de falha será determinado utilizando-se lupa 
estereoscópica no aumento de 40X. Forma de análise dos resultados: Constatada a 
normalidade dos dados, será realizado o teste ANOVA Split-plot seguido do Teste de 
Tukey, o nível de significância será de 5%. Resultados Esperados: Espera-se verificar que a 
utilização do DMSO contribuirá para a melhora da união de cimentos resinosos à dentina para 
a cimentação de pinos de fibra de vidro.  
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PRO 015 
VARIAÇÕES ANATÔMICAS DO VENTRE ANTERIOR DO MÚSCULO DIGÁSTRICO 
ANA CLARA CAMARGO DE OLIVEIRA, DAVID LUCAS FICHER LUPION, MONIQUE GABRIELLY 
BAIS, CLEIDE DER TOROSSIAN TORRES NEVES. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O músculo digástrico, pertencente ao grupo dos músculos supra-hióideos, com 
importância relacionada com o abaixamento da mandíbula possui dois ventres musculares, um 
anterior que se origina em um tendão inserido frouxamente no corpo e no corno maior do osso 
hioide e se dirige superior e anteriormente para próximo à sínfise da mandíbula, na fossa 
digástrica e outro posterior, com origem na incisura mastoidea, medial ao processo mastoideo do 
osso temporal e se dirige anterior e inferiormente para se inserir no tendão intermediário. Este 
músculo tem sido estudado para melhor conhecimento da anatomia normal e as variações 
anatômicas que podem ocorrer principalmente no seu ventre anterior. Objetivo: Descrever as 
variações anatômicas do ventre anterior do músculo digástrico a fim de atender as necessidades 
dos profissionais que atuam nessa área. Material e método: Serão observadas as variações 
anatômicas do ventre anterior do músculo digástrico em cadáveres dissecados e assim, 
fotografados e mensurados com paquímetro digital.  Forma de análise dos resultados: Todos 
os resultados obtidos serão expressos em um formulário de anotações, observando a quantidade 
de variações, se uni ou bilateral do ventre anterior do músculo digástrico, assim como o seu 
comprimento e largura. Resultados esperados: Espera-se com esta pesquisa, levar aos 
profissionais de odontologia e de áreas afins, que atuam na região de cabeça e pescoço, a 
grande incidência nas variações do ventre anterior do músculo digástrico e a importância do 
conhecimento dessas variações para o diagnóstico clínico, planejamento cirúrgico e estadiamento 
de tumores na região submentual. 
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PRO 016 
AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO DO CONTATO PROXIMAL EM RESTAURAÇÕES CLASSE II DE 
RESINA COMPOSTA 
 
DÊNYS CHRISTIAN PARRON MACEDO, JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CARDOSO, KHÊNYA 
KAROLYNA ROCHA AGUIAR, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O almejo do ser humano pela estética perfeita é cada vez mais rotineiro. Isso 
acomete até mesmo órgãos dentais, surgem assim, novos métodos utilizando resinas compostas 
visando minimizar as possíveis complicações. Esse estudo visa analisar o ponto de contato e 
contorno obtidos em restaurações classe II de resina composta. Objetivo: Avaliar in vitro 
diferentes formas de restauração classe II em resina composta no restabelecimento do contato e 
contorno proximal. Material e Método: Serão realizados em manequim 40 preparos cavitários 
separados em 4 grupos (n=10) onde no grupo 1 serão utilizadas matriz metálica universal em 
conjunto com um porta matriz de Toflemire, no grupo 2 Unimatrix, cunha de madeira e grampo, no 
grupo 3 Unimatrix, cunha de madeira, grampo e espátula Contact pró e no grupo 4 Unimatrix, 
cunha de madeira, grampo e inserts de resina sendo realizadas por um pesquisador devidamente 
calibrado. Serão avaliados o contato e o contorno proximal por um avaliador independente. 
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 com esse estudo orientar os 
Cirurgiões Dentistas em relação ao conhecimento, técnicas e materiais utilizados em 
restaurações classe II de resina composta e suas possíveis implicações. Evidenciando as formas 
de realização do tratamento utilizadas atualmente, investigando procedimentos de sucesso e 
sugerindo mudanças para obter longevidade do tratamento e satisfazer as necessidades do 
paciente. 
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PRO 017 
AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS ADESIVAS DMSO-WET BONDING E ETHANOL-WET BONDING 
NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DENTINÁRIA DE SISTEMAS ADESIVOS CONVENCIONAIS 
 
GUILHERME PEREIRA MASI, MURILO DE SOUZA, LUCAS ELIAS MARQUES REIS BARBOSA, 
THIAGO HENRIQUE SCARABELLO STAPE. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
  
Introdução: A produção de interfaces de união estáveis entre sistemas adesivos e a dentina 
ainda pode ser considerada um desafio na odontologia. A técnica alcoólica, conhecida 
internacionalmente como ethanol-wet bonding preconiza a aplicação de soluções crescentes de 
etanol na superfície dentinária para facilitar a difusão do sistema adesivo, melhorando assim a 
adesão de sistemas adesivos convencionais à dentina. Apesar dos bons resultados, essa técnica 
é considerada complexa e demorada para sua realização clínica, o que torna-a inviável. O 
dimetilsulfóxido (DMSO) é um solvente aprótico que tem como vantagem a capacidade de 
penetração tecidual e age como um carregador de princípios ativos para o interior de tecidos, 
especialmente o cutâneo. Na odontologia, o DMSO tem-se mostrado efetivo no aumento da 
resistência de união de sistemas adesivos convencionais à dentina, no entanto seu protocolo de 
aplicação é mais simples quando comparado ao protocolo da técnica alcoólica. Objetivos: Com 
isso, o objetivo desse estudo é avaliar a influência do uso do DMSO e da técnica alcoólica na 
resistência de união à dentina de dois sistemas adesivos convencionais. Material e Métodos: 
Serão utilizados sessenta terceiros molares humanos hígidos recém extraídos. A face oclusal 
será seccionada expondo uma superfície de dentina média que será restaurada com diferentes 
protocolos adesivos: o sistema adesivo Scotchbond, Optibond FL, Scotchbond + DMSO, 
Optibond FL + DMSO, Scotchbond + Etanol e Optibond FL+ Etanol. Os dentes serão seccionados 
em palitos e submetidos ao ensaio de microtração. Forma de análise dos resultados: Após 
análise de normalidade, será realizado o teste two-way ANOVA seguido pelo teste de Tukey. 
Resultados Esperados: Espera-se verificar que o DMSO contribuirá para a melhora da 
resistência de união de sistemas adesivos convencionais de forma mais efetiva em relação à 
técnica alcoólica. 
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PRO 018 
CÉLULAS - TRONCO EM POLPA DENTAL: AVANÇOS TERAPÊUTICOS NA ODONTOLOGIA 
 
CARLA GRIGOLETTO RODRIGUES, VIVIAN FAGUNDES, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI. 
PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Atualmente existem diversas terapias para substituição dos órgãos dentários, pois a 
perda dentária causa agravos à saúde bucal, levando a danos funcionais e estéticos. O melhor 
dente para substituição deveria ser feito a partir do tecido do próprio paciente. Devido aos 
avanços da biologia de células - tronco e da bioengenharia tecidual essa possibilidade se torna 
cada vez mais real. As células-tronco são um conjunto de células que tem a capacidade de auto  
renovação e a habilidade de dar origem a células diferenciadas. A formação e a regeneração 
dental a partir das células indiferenciadas tem mostrado ótimos resultados, mas a regeneração de 
um órgão dentário não é simples, pois seu desenvolvimento é depende de inúmeros fatores. 
Objetivo: O objetivo do presente estudo será realizar um estudo sobre células-tronco em polpa 
dental, tendo em vista o interesse no potencial regenerativo dessas células e em relação a sua 
aplicabilidade na regeneração dos tecidos da polpa. Metodologia: Será realizada uma pesquisa 
bibliográfica exploratória em livros e bases de dados com uma busca on-line na literatura. Será 
executada uma revisão não sistemática no período compreendido entre 2000 a 2014, em que as 
bases de dados serão da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) – Bireme: LILACS, MEDLINE, 
PUBMED, Scielo e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Serão também 
consultados livros-texto e periódicos disponíveis nas bibliotecas do campus I da Universidade do 
Oeste Paulista. Resultados esperados: Espera-se que com esta pesquisa, estimular os 
profissionais da área a desenvolver estudos e projetos para que em um futuro não muito distante, 
o uso de células tronco na regeneração dental represente um procedimento corriqueiro, 
significando, assim, um grande avanço na odontologia regenerativa. 
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PRO 019 
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AO PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA – RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
CAROLINA BENES CARDIA, GABRIELA RIBEIRO BRANDÃO, LEONARDO SALVADOR 
PASOTTI, ARLETE GOMES SANTOS PARIZI.  
PROJETO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
                                              
Introdução: O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento. Altera  a capacidade de 
comunicação, de socialização e de comportamento do indivíduo. Algumas pessoas portadoras do 
autismo apresentam inteligência e  falas intactas, enquanto outras podem apresentar sérias 
desordens de linguagem e no desenvolvimento cognitivo. Variações do comportamento do autista 
compõem um espectro austista, acomete cerca de cinco indivíduos a cada nascimento. O 
paciente autista apresenta dificuldades na vida diária como higienização bucal e dieta 
inadequada. Para conseguir uma adequada reabilitação e desenvolvimento social é necessário 
um enfoque multidisciplinar. O manejo odontológico em pacientes autistas é complexo devido às 
características comportamentais inerentes desta desordem. Objetivo: Esse projeto pretende 
avaliar métodos e abordagens efetivas para facilitar o atendimento odontológico do paciente 
portador do transtorno autístico e relatar caso clínico de um paciente com esse tipo de distúrbio, 
tornando assim a relação entre profissional dentista e paciente mais confortável e cômoda. 
Relato de caso: O relato de caso clínico será desenvolvido com base nos dados do paciente 
L.B.M., de 15 anos, portador de autismo, natural de Presidente Prudente e residente de 
Pirapozinho – SP. Resultados esperados: Espera-se com a condução do presente estudo, 
tornar o atendimento de pacientes autistas mais simples, tanto ao paciente quando ao cirurgião 
dentista, assim permitindo as consultas de serem mais fáceis, rápidas, confortáveis, menos 
traumática e aproximando dessa forma o paciente portador do transtorno autístico da equipe 
odontológica. 
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PRO 020 
AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA DE PACIENTES IRRADIADOS DE CABEÇA E PESCOÇO 
 
EVELYN KELLYN TRINDADE SILVA, RAQUEL NARCISO PICCHI, YARA LOYANNE DE 
ALMEIDA SILVA LEVI, JOSÉ  MARIA  BERTÃO. 
PROJETO  DE  TRABALHO  DE CONCLUSÃO  DE  CURSO 
 
Introdução: Os cânceres de cabeça e pescoço são o quinto tipo de câncer mais frequente e 
entre eles 40% acometem a cavidade bucal, sendo uma doença crônica e multifatorial. O 
tratamento é feito através da radioterapia que pode ser escolhida dependendo do tipo de câncer e 
da profundidade em que está localizado o tumor. Apesar de ser uma ótima opção para o 
tratamento e apresentar uma boa eficácia, pode causar alguns efeitos adversos. Objetivos: O 
objetivo deste trabalho é realizar uma avaliação estomatológica nos paciente que estejam ou que 
já foram submetidos à radioterapia na região de cabeça e pescoço. E ao término da pesquisa 
elaborar um protocolo de atendimento clínico, para auxiliar os cirurgiões dentistas. Material e 
Método: Será realizada uma investigação cientifica no Centro Paulista Oncologia no município de 
Presidente Prudente, onde em torno de 30 pessoas irradiadas na região de cabeça e pescoço 
serão avaliados, não havendo distinção de gênero, raça e idade, verificando-se as possíveis 
complicações na cavidade bucal. 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 
nos pacientes que examinaremos as doenças citadas na literatura e possibilitar a elaboração de 
um protocolo de atendimento clinico, para auxiliar os cirurgiões dentistas na prevenção e 
tratamento de pessoas irradiadas de cabeça e pescoço.  
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PRO 021 
AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS GÉIS EXPERIMENTAIS DE GOLDONI 
SOBRE ENTEROCOCCUS FAECALIS 
 
GEOVANA GARCIA CRUZ, LORENA OLIVEIRA MENDES, NATHÁLIA EVELYN DA SILVA 
MACHADO, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Durante o preparo dos canais radiculares alguns microrganismos apresentam-se 
resistentes quanto a sua eliminação, sendo o Enterococcus faecalis, o principal deles. Assim, a 
procura de medicamentos que possam eliminá-los é fundamental para o sucesso endodôntico. 
Objetivo: Esta pesquisa terá como objetivo avaliar o efeito antimicrobiano de géis experimentais 
de Goldoni em comparação a Clorexidina 2% sobre o Enterococcus faecalis. Material e Método: 
Os materiais serão submetidos ao teste de contato modificado. Serão realizados cinco grupos de 
acordo com o material testado: grupo I - gel experimental 1 de Goldoni; grupo II: gel experimental 
2 de Goldoni; grupo III: gel experimental 3 de Goldoni; grupo IV: clorexidina 2%; e grupo V: não 
receberá material (controle negativo). Tubos contendo BHI, receberão 2ml dos materiais e 10µl de 
suspensão bacteriana, contendo 3x108 de Enterococcus faecalis (ATCC 29212). Os grupos serão 
mantidos em estufa à 37°C e após 1, 3 e 7 dias serão adicionados 240µl de TBS e em seguida 
20µl dessa solução será semeada em BHI ágar e levado em estufa à 37°C por 24h. Forma de 
Análise dos Resultados: A contagem das UFCs será realizada por um avaliador experiente e 
blindado. Os dados serão anotados em tabelas e comparados estaticamente por meio do teste de 
Kruskall-Wallis. Resultados Esperados: Espera-se determinar a ação antimicrobiana dos géis 
experimentais de Goldoni sobre Enterococcus faecalis 



	   64	  

PRO 022 
O USO DO APARELHO ORTOPETICO DE EXPANSÃO MAXILAR TIPO MCNAMARA – 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
	  
ARIELE GONÇALVES DA SILVA, GUSTAVO BALESTEIRO CARDOSO, RAFAEL BRUNO 
SCUCUGLIA, SÉRGIO VILHEGAS. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Um problema que afeta a maioria das crianças hoje em dia é a má oclusão, sendo a 
causa principal a sucção de dedos, chupetas ou mamadeiras, estes são os instrumentos que as 
crianças utilizam para acalentar esse vício, provocando assim mordida cruzada posterior lingual, 
mordida aberta anterior, palato profundo, atresia da maxila, o que acaba levando a uma 
respiração bucal. Objetivo: Com a realização completa deste caso avaliaremos as alterações 
esqueléticas transversais e verticais provocados pela expansão rápida da maxila, levando a sua 
maxila no estado de oclusão normal em relação a mandíbula. Relato de caso: Iremos estudar um 
caso de uma criança, utilizando o aparelho ortopédico de expansão rápida da maxila do tipo 
Mcnamara. O expansor utilizado na maxila vai promover uma separação na rafe palatina, 
provocando um descruzamento da mordida posterior e uma rotação anterior da maxila. O 
Mcnamara nada mais é que um aparelho onde os dentes posteriores são cobertos por resina fixa 
e associado a um parafuso tipo Hass ou Hyra. Resultados Esperados: através deste estudo 
realizaremos um descruzamento da mordida cruzada posterior lingual e um fechamento da 
mordida anterior. 
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PRO 023 
AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS GÉIS EXPERIMENTAIS DE GOLDONI 
SOBRE ENTEROCOCCUS FAECALIS 
 
GEOVANA GARCIA CRUZ, LORENA OLIVEIRA MENDES, NATHÁLIA EVELYN DA SILVA 
MACHADO, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Durante o preparo dos canais radiculares alguns microrganismos apresentam-se 
resistentes quanto a sua eliminação, sendo o Enterococcus faecalis, o principal deles. Assim, a 
procura de medicamentos que possam eliminá-los é fundamental para o sucesso endodôntico. 
Objetivo: Esta pesquisa terá como objetivo avaliar o efeito antimicrobiano de géis experimentais 
de Goldoni em comparação a Clorexidina 2% sobre o Enterococcus faecalis. Material e Método: 
Os materiais serão submetidos ao teste de contato modificado. Serão realizados cinco grupos de 
acordo com o material testado: grupo I - gel experimental 1 de Goldoni; grupo II: gel experimental 
2 de Goldoni; grupo III: gel experimental 3 de Goldoni; grupo IV: clorexidina 2%; e grupo V: não 
receberá material (controle negativo). Tubos contendo BHI, receberão 2ml dos materiais e 10µl de 
suspensão bacteriana, contendo 3x108 de Enterococcus faecalis (ATCC 29212). Os grupos serão 
mantidos em estufa à 37°C e após 1, 3 e 7 dias serão adicionados 240µl de TBS e em seguida 
20µl dessa solução será semeada em BHI ágar e levado em estufa à 37°C por 24h. Forma de 
Análise dos Resultados: A contagem das UFCs será realizada por um avaliador experiente e 
blindado. Os dados serão anotados em tabelas e comparados estaticamente por meio do teste de 
Kruskall-Wallis. Resultados Esperados: Espera-se determinar a ação antimicrobiana dos géis 
experimentais de Goldoni sobre Enterococcus faecalis. 
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PRO 024 
ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS SISTÊMICAS E ESTOMATOLÓGICAS DE PACIENTES 
COM MIELOMENINGOCELE 
CAROLINE SOARES NARDELI, ISABELA CAROLINE SAITO, JULIANA SUGUIMOTO VALÉRIO. 
CRISTHIANE OLIVA FERREIRA DO AMARAL. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Introdução: A mielomeningocele (MMC) é causada por falha primária de fechamento do tubo 
neural durante o período embriológico, e é de longe a forma mais comum e devastadora de 
espinha bífida. Objetivo: Avaliar as características sistêmicas e estomatológicas de pacientes 
que portam a malformação congênita, mielomeningocele, podendo ou não estar associada a 
hidrocefalia. Materiais e Métodos: Será realizado um estudo descritivo, observacional, 
transversal em uma amostra de conveniência, no qual os voluntários serão submetidos à 
avaliação por meio de aplicação de entrevista estruturada nos pais ou responsáveis, pois os 
pacientes serão portadores de necessidades especiais, será avaliado: condições sistêmicas, uso 
de medicamentos, sequela da patologia de base, será realizado exame físico buco-dentário para 
averiguação das condições de saúde bucal destes pacientes. Forma de Analise dos 
Resultados: Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise estatística usando o teste 
Mann - Whitney para variável CPO-D e para as demais variáveis estudadas será aplicado o teste 
Qui-Quadrado, ambos os testes com nível de significância de 5% (Bioestat / Belém, Pará, Brasil). 
Resultados Esperados: Esperamos com essa investigação cientifica auxiliar e/ou melhorar o 
conhecimento de cirurgiões dentistas no método de como atender aos cuidados de crianças 
portadoras de mielomeningocele durante o atendimento clinico.  
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PRO 025 
EFEITOS DO USO DE PREBIÓTICOS NA PROGRESSÃO DA DOENÇA PERIODONTAL 
INDUZIDA POR LIGADURA EM RATOS 
 
GABRIELA DA SILVA NOVAIS, JÉSSICA LOZANO CAPELOTI, RAISA BALDO DIAS, 
HERMANN BREMER NETO, LUCIANA PRADO MAIA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica que atinge grande parte da 
população brasileira. Embora seu fator etiológico primário seja o biofilme dental, a resposta do 
hospedeiro e várias doenças sistêmicas parecem estar associadas com seu desenvolvimento e 
por isso estudos recentes têm focado em novas abordagens de tratamento dessa doença. A 
literatura vem mostrando resultados promissores no uso de probióticos no controle da gengivite e 
periodontite, no entanto, o uso de prebióticos ainda não foi investigado. Objetivos: Avaliar, por 
meio de análises histológica e histomorfométrica, o efeito da administração de prebiótico (Preb - 
ImmunowallTM) na progressão da DP em ratos com periodontite induzida por ligaduras Material e 
Método: Serão utilizados 40 ratos machos aleatoriamente divididos nos seguintes grupos: C 
(controle), DP (doença periodontal induzida por ligadura), C-Preb (C + administração sistêmica de 
prebiótico) e DP+Preb (DP + administração sistêmica de prebiótico). Nos grupos c-Preb e DP-
Preb será utilizada ração balanceada incorporada com 1g do prebiótico por kg da dieta, iniciando 
30 dias antes da indução da DP. Os animais serão sacrificados 14 dias após o início da indução 
da DP e as hemi-mandíbulas serão processadas para análise histológica e histométrica. Forma 
de Análise dos Resultados: Os dados obtidos serão agrupados por grupos experimentais e 
analisados de acordo com a normalidade, considerando o nível crítico para rejeição de hipótese 
de nulidade menor que 5% (p<0,05). Resultados Esperados:  Espera-se com este estudo 
demonstrar que o uso de prebióticos poderá ser considerado um importante aliado no tratamento 
da doença periodontal. 
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PRO 026 
AVALIAÇÃO DA VISÃO DA CRIANÇA FRENTE AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 
 
CAMILA TERESINHA NASCIMENTO DE ARAÚJO, LARA RÚBIA MIOTTO FERREIRA DOS 
SANTOS, NATANI CARLA CRISTOVAM, KARINE TAKAHASHI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Medo é uma percepção que ocasiona um estado de alerta, exposto pelo receio de 
fazer algo, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente, e tanto 
o medo quanto a ansiedade, são barreiras encontradas pelos profissionais dentistas. A fim de 
minimizar o medo e a ansiedade da criança, usa-se o desenho, pois para a criança é como 
brincar, se tornando uma técnica eficiente para análise da visão do atendimento odontológico da 
criança. Objetivo: Este estudo tem o objetivo de avaliar o grau de medo e ansiedade da criança 
frente ao tratamento odontológico, através da interpretação de representações sociais (desenhos) 
obtidos delas antes e após o atendimento odontológico. Material e Método: Participarão 50 
crianças de 7 a 12 anos de idade, atendidas na clínica de odontopediatria da Universidade do 
Oeste Paulista, onde realizarão dois desenhos, sendo um antes e outro após o atendimento. Para 
análise serão gravados os comentários da criança sobre o seu desenho. Onde serão 
classificados por um examinador entre hostil ou agradável frente à visão da criança ao 
atendimento odontológico. Forma de Análise dos Resultados: Será realizada através do teste 
não paramético de Kruskal-Wallis, U de Mann-Whitney e de correlações múltiplas de Dunn (5% 
de probabilidade) no software Biostat 5.0. Resultados esperados: A partir desta pesquisa, 
espera-se perceber a visão da criança frente ao profissional e o ambiente odontológico, podendo, 
assim traçar formas mais efetivas para abordagem do medo e da ansiedade infantil. 
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PRO 027 
CIRURGIA PARENDODÔNTICA COM OBTURAÇÃO SIMULTÂNEA DOS CANAIS: RELATO 
DE CASO 
 
KEILA CRISTINA CRESCÊNCIO ESPÓSITO, TAMIRES HENRIQUE DE OLIVEIRA, MARCELO 
POMINI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

  
Introdução: Com a evolução técnica, científica e biológica nos tratamentos de canais radiculares, 
há um aumento gradativo nos índices de sucessos. Diante do fracasso do tratamento endodôntico 
pode-se optar pelo retratamento. Contudo, nos casos em que o retratamento não é possível, a 
cirurgia paraendodôntica proporciona uma excelente resolução dos problemas, onde os 
tratamentos convencionais não foram eficazes. A cirurgia parendodôntica se propõe a resolver os 
problemas resultantes dos insucessos endodônticos, uma alternativa secundária para tratamento. 
Todas as possibilidades de terapêutica clínica devem ser exauridas anteriormente. É necessário 
limpar e moldar o sistema de canais radiculares e selá-lo em três dimensões para evitar a 
reinfecção do dente. A obturação do canal radicular simultânea ao ato cirúrgico compreende na 
obturação tridimensional do canal radicular juntamente com a exposição cirúrgica do ápice dental. 
Objetivo: A proposta deste trabalho é apresentar um caso clínico realizando a cirurgia 
parendodôntica, com o objetivo de promover a cura dos tecidos perirradiculares. Relato de Caso: 
Será selecionado um paciente na clínica de Endodontia da Unoeste, com necessidade de 
tratamento. A técnica será: cirurgia com obturação simultânea dos canais, de acordo com o 
diagnóstico de lesão perirradicular. A pesquisa apenas será iniciada e executada após a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e o paciente participará após a assinatura do termo 
de consentimento livre e esclarecido (Anexo I). Resultados Esperados: Espera-se realizar com 
sucesso a cirurgia parendodôntica com a técnica de obturação dos canais radiculares simultânea 
ao ato cirúrgico, e restabelecer assim, a integridade do periodonto do paciente. 
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PRO 028 
DSD – DIGITAL SMILE DESIGN: RELATO DE CASO CLÍNICO 
  
LEONARDO DEL POZZO SANTANA, VITOR NOVAES DE MORAES, WELLINGTON MARCEL 
SOARES ALVES, GRAZIELA AVILA GALHANO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO 
  
Introdução: Em um tratamento odontológico, a busca pela estética esta cada vez mais frequente. 
Para esse tipo de tratamento estético foi desenvolvido o programa Digital Smile Design, trazendo 
para o profissional um maior auxilio através da tecnologia, para a confecção de um planejamento 
do sorriso. Objetivo: Relatar um caso clinico estético realizado com o auxilio do protocolo DSD 
(Digital smile Design). Relato de caso clínico: Será relatado um caso clinico realizado na 
disciplina de Dentistica Clinica II da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente- 
UNOESTE, no qual será realizado um planejamento estético virtual, seguido as orientações de 
Coachman et al. Contaremos com a participação de uma pessoa com a idade mínima de 19 anos 
que irá assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. A Sequência do DSD é dividida em 
10 etapas que serão seguidas segundo as orientações de Coachman et al (2012). Resultados 
Esperados: Esperamos que no final do tratamento com o uso do Digital Smile Design o paciente 
tenha um sorriso satisfatório e harmônico. 
 
 
 
 
 
 
 


