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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: 24/04/2015 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. 
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Programação 
22A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 

PAULISTA/ UNOESTE – 11 A 15 DE MAIO DE 2015 

11/05	   12/05	   13/05	   14/05	   15/05	  
manhã	   manhã	   manhã	   manhã	   manhã	  

ABERTURA	  
PALESTRA:	  
CUIDADOS	  	  

PREVENTIVOS	  
POSTURAIS	  NA	  

SAÚDE	  E	  
QUALIDADE	  DE	  

VIDA	  DO	  
CIRURGIAO	  
DENTISTA	  

Profa.	  RENATA	  
APARECIDA	  DE	  
OLIVEIRA	  LIMA	  
CIENCIAS	  SEM	  
FRONTEIRAS	  
Prof.	  ANTÔNIO	  
FLUMIGNHAM	  

Aluna:	  
NATÁLIA	  THAÍS	  

GASPAR	  
Apresentação	  da	  

bateria.	  

	  
	  

APRESENTAÇÃO	  DE	  
TCC	  

	  
	  
	  
	  
	  

PALESTRA:	  
TRAUMATOLOGIA	  

FORENSE	  E	  
RESPONSABILIDADE	  

CIVIL	  
Prof.	  ARSÊNIO	  
SALES	  PERES	  

	  
	  
	  
	  
	  

PALESTRA:	  
RETENÇÃO	  DENTAL	  

Prof.	  CLÓVIS	  
MARZOLA	  

	  

	  
	  

APRESENTAÇÃO	  
DE	  PROJETOS	  DE	  

TCC	  

Público	  alvo:	  
1o,	  2o,	  4o	  a	  8O	  termos.	  

Público	  alvo:	  
1O	  a	  6o	  	  	  termos.	  

8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	  

Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	  

	  
	  

ADEO	  	  
	  

	  
	  

ADEO	  	  
	  

Público	  alvo:	  
todos	  os	  alunos	  do	  

curso	  

Público	  alvo:	  	  
3o	  termo	  	  

Público	  alvo:	  todos	  
os	  alunos	  do	  curso	  

Público	  alvo:	  todos	  
os	  alunos	  do	  curso	  

Público	  alvo:	  	  
7o	  e	  8o	  termos	  	  

8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	   8:00-‐12:00hs	  
Teatro	  César	  Cava	   Sala	  de	  aula	   Teatro	  César	  Cava	  	   Teatro	  César	  Cava	   Sala	  de	  aula	  

tarde	   tarde	   tarde	   tarde	   tarde	  
	  

APRESENTAÇÃO	  
DE	  TCC	  

	  
APRESENTAÇÃO	  DE	  

TCC	  
	  

	  
	  
	  

PALESTRA:	  
TRAUMATOLOGIA	  

FORENSE	  E	  
RESPONSABILIDADE	  

CIVIL	  
Prof.	  ARSÊNIO	  
SALES	  PERES	  

	  
APRESENTAÇÃO	  DE	  
PROJETOS	  DE	  TCC	  

	  

Público	  alvo:	  
2o	  a	  8O	  termos.	  

Teatro	  César	  Cava	  

Público	  alvo:	  
1o,	  3O,	  5O	  a	  8O	  

termos.	  

Público	  alvo:	  	  
1o	  a	  4o	  termos,	  7o	  e	  

8o	  termos.	  

Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	   Teatro	  César	  Cava	  

	  
ADEO	  	  

	  
ADEO	  	  

	  
ADEO	  	  

Público	  alvo:	  
1o	  termo	  	  

Público	  alvo:	  
2o	  e	  4o	  termos	  

	  

Público	  alvo:	  
5o	  e	  6o	  termos	  	  

Público	  alvo:	  todos	  
os	  alunos	  do	  curso	  

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

Sala	  de	  aula	   Sala	  de	  aula	   Teatro	  César	  Cava	   Sala	  de	  aula	  
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Relação dos Trabalhos Apresentados 

22A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE – 11 A 15 DE MAIO DE 2015 

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 
11 de maio (segunda-feira) 

TÍTULO	   NOME	   ORIENTADOR	   BANCA	  
EXAMINADORA	  

TCC	   01	   –	   PERFIL	   EPIDEMIOLÓGICO	  
DOS	   PACIENTES	   COM	   TRAUMA	   DE	  
FACE	  ATENDIDOS	  POR	  UM	  SERVIÇO	  
PRÉ-‐HOSPITALAR	   E	   RELAÇÕES	   DOS	  
SOCORRISTAS	  COM	  SEU	  TRABALHO	  

DENIS	  MAURICIO	  
CORDEIRO	  

NATHÁLIA	  ZANELATO	  
CAVALLERI	  

ROSANA	  LEAL	  
DO	  PRADO	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  

TCC	  02	  –	  IMPORTÂNCIA	  DA	  
ASSISTÊNCIA	  ODONTOLÓGICA	  NA	  
SAÚDE	  BUCAL	  DE	  IDOSOS	  COM	  
TRANSTORNO	  DEPRESSIVO	  E	  
ALTERAÇÕES	  NEUROLÓGICAS:	  
REVISÃO	  DE	  LITERATURA	  

DEBORAH	  NUNES	  
MORATO	  

THAÍS	  FERNANDA	  
CAÇÃO	  DA	  CRUZ	  

	  

CRISTHIANE	  
OLIVIA	  
FERREIRA	  DO	  
AMARAL	   	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  

	  

TCC	   03	   –	   SÍNDROME	  DE	   GARDNER:	  
RELATO	  DE	  CASOS	  

	   	  

	  

MATHEUS	  SORIANO	  
GOMES	  

PEDRO	  MAFFEI	  
BRAGIATO	  CANTON	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  
LOGAR	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  	  

ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

TCC	  04	  –	  A	  INTER-‐RELAÇÃO	  ENTRE	  
DOENÇA	  PERIODONTAL	  E	  
HIPERLIPIDEMIA	  ASSOCIADA	  A	  
DOENÇA	  CARDIOVASCULAR	  

ANDERSON	  COUTINHO	  
FELÍCIO,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ARAKEN	  YAMAMOTO	  
URDIALES	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FLAVIA	  YURI	  OMAE	  

ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  

ROSALINDA	  TANURI	  
ZANINOTTO	  
VENTURIM	  

TCC	  05	  –	  DIFERENTES	  MEDICAÇÕES	  
UTILIZADAS	  NO	  TRATAMENTO	  
ENDODÔNTICO:	  UMA	  REVISÃO	  DE	  
LITERATURA	  

BÁRBARA	  BORGES	  	  

VINÍCIUS	  RIBEIRO	  
SANCHES	  

LÍGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  

	  

KARINE	  TAKAHASHI	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO –  

12 de maio (terça-feira)/manhã 

TCC	  06	  –	  ANÁLISE	  DO	  IMPACTO	  DA	  
AUTOPERCEPÇÃO	  ESTÉTICA	  DENTAL	  
NA	  QUALIDADE	  DE	  VIDA	  DOS	  
IDOSOS	  

AMANDA	  CAROLINE	  
DOS	  SANTOS	  RIBEIRO	  

NATALLIA	  LUQUE	  MEIER	  

ELIANE	  
CRISTINA	  GAVA	  
PIZI	  

FABIANA	  GOUVEIA	  
STRAIOTO	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

TCC	  007	  –	  RELEVÂNCIA	  DO	  
CIRURGIÃO	  DENTISTA	  FRENTE	  A	  
ODONTOLOGIA	  ESPORTIVA	  

NATHÁLIA	  CRISTIELE	  
LAMBERTI	  

KAROLLYNE	  ROMAN	  DE	  
FREITAS	  BORGES	  

ROSALINDA	  
TANURI	  
ZANINOTTO	  
VENTURIM	  

LUCIANA	  PRADO	  
MAIA	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  
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TCC	   08	   –	   	   EFICÁCIA	   DE	   EXTRATOS	  
NATURAIS	   SOBRE	   BIOFILME	   DE	  
CANDIDA	   ALBICANS	   EM	   RESINA	  
ACRÍLICA	  TERMOPOLIMERIZÁVEL	  

ANGELA	  MARIA	  
MEIRELES	  

GIANINI	  SCALIZ	  JARDIM	  	  

	  

FABIANA	  
GOUVEIA	  
STRAIOTTO	  

	  

SUELI	  CRISTINA	  
SCHADECK	  ZAGO	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

TCC	   09	   –	   	   AVALIAÇÃO	   DA	   PERDA	  
PRECOCE	  DE	  DENTES	  DECÍDUOS	  EM	  
INDIVIDUOS	  DE	  2	  A	  11	  ANOS	  

BRUNA	  MAMPRIM	  

LARISSA	  CASTANHEIRA	  
FEITOSA	  

LUIZ	  ORBOLATO	  
ROTTA	  

	  

KARINE	  TAKAHASHI	  

ANA	  BHEATRIZ	  
MARANGONI	  
MONTES	  

TCC	  10	  –	  	  ESTUDO	  COMPARATIVO	  
DOS	  INDICADORES	  DA	  IDADE	  
ESQUELÉTICA	  ENTRE	  RADIOGRAFIA	  
DE	  MÃO	  E	  PUNHO	  E	  
CEFALOMÉTRICA	  EM	  NORMA	  
LATERAL	    

BRUNA	  SILVA	  DE	  
OLIVEIRA	  	  

LEONARDO	  JOSÉ	  V.	  
MEDEIROS	  DE	  SOUZA	  

LUIZ	  ORBOLATO	  	  
ROTTA	  

KARINE	  TAKAHASHI	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  

RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO –  

12 de maio (terça-feira)/tarde 

TCC	  11	  –	  ANÁLISE	  MORFOLÓGICA	  
DENTÁRIA	  DOS	  TRAÇOS	  NÃO-‐
MÉTRICOS	  DE	  UMA	  AMOSTRA	  
REGIONAL	  

AISY	  TETILA	  DIAS	  

CAROLINA	  
ANUNCIAÇÃO	  RICO	  	  

RENATA	  
APARECIDA	  
PAULI	  DE	  
OLIVEIRA	  RICCO	  

JOSÉ	  MARIA	  BERTÃO	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

TCC	  12	  –	  CIRURGIA	  
PARAENDODÔNTICA	  PARA	  
RESOLUÇÃO	  DE	  INSUCESSO	  
CLÍNICO:	  RELATO	  DE	  CASO	  CLÍNICO	  

ARTHUR	  TINA	  FERREIRA	  	  

GUSTAVO	  HENRIQUE	  
MARTINEZ	  

RAFAEL	  FIABAN	  
CORDEIRO	  

MARCELO	  
POMINI	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

KARINE	  TAKAHASHI	  
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 14 de maio/tarde  

(quinta-feira) 
TÍTULO	   NOME	   ORIENTADOR	   BANCA	  

EXAMINADORA	  

PRO	  001-‐	  HIPOMINERALIZAÇÃO	  
MOLAR-‐INCISIVO	  E	  O	  IMPACTO	  NA	  
QUALIDADE	  DE	  VIDA	  DE	  ESCOLARES	  DA	  
CIDADE	  DE	  MIRANTE	  DO	  
PARANAPENEMA	  

ALINE	  GOMES	  DE	  
FRANÇA	  

ANA	  CLARASILVA	  
BARCELOS	  

GISLAINE	  DE	  FREITAS	  
ALVES	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  

	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  002-‐	  EFEITO	  DO	  ADESIVO	  
DENTINÁRIO	  NA	  RETENÇÃO	  DE	  
SELANTES	  RESINOSOS:	  AVALIAÇÃO	  
CLÍNICA	  

KAMILLA	  PRADA	  R.	  DE	  
BARROS	  

LUIZA	  BENETTI	  
SANCHES	  

ELIANE	  
CRISTINA	  GAVA	  
PIZI	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  003-‐	  PREVALÊNCIA	  DAS	  DOENÇAS	  
OCUPACIONAIS	  EM	  CIRURGIÕES	  
DENTISTAS	  

	  

ANDERSON	  RAFAEL	  DOS	  
SANTOS	  

BEATRIZ	  PESSI	  DA	  SILVA	  

CARLOS	  RENAN	  
ORBOLATO	  CHALUB	  

RENATA	  
APARECIDA	  
PAULI	  DE	  
OLIVEIRA	  RICCO	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  004-‐	  TRATAMENTO	  
ODONTOLÓGICO	  PÓS-‐TRAUMA	  –	  
RELATO	  DE	  CASO	  CLÍNICO	  

	  

FERNANDA	  MENDONÇA	  
PEREIRA	  

GISELE	  MARTINEZ	  
LOURENÇO	  DE	  OLIVEIRA	  

RAFAELA	  PIGOZZI	  

RODRIGO	  
VIEIRA	  CAIXETA	  

ROSANA	  LEAL	  DO	  
PRADO	  

GRAZIELA	  ÁVILA	  
PRADO	  GALHANO	  

PRO	  005-‐	  AVALIAÇÃO	  DO	  TRANSPORTE	  
APICAL	  DE	  CANAIS	  RADICULARES	  APÓS	  
PREPARO	  COM	  O	  SISTEMA	  UNICONE	  

	  

DENER	  HIGOR	  BEZERRA	  
PADILHA	  GOES	  	  

PEDRO	  GUILHERME	  
SOUZA	  CARDILO	  	  

VICTOR	  MUNHOZ	  
ANDRADE	  

GRAZIELA	  
GARRIDO	  MORI	  
PANUCCI	  

MARCELO	  POMINI	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  

PRO	  006-‐	  ABORDAGEM	  CIRURGICA	  DE	  
MESIODENS	  EM	  ODONTOPEDIATRIA:	  
RELATO	  DE	  CASO	  CLÍNICO	  

CAROLINE	  MONTEIRO	  
DOS	  SANTOS	  

ISABELLA	  CIQUEIRA	  
CAMPOS	  ALVES	  	  

JOSE	  DE	  ANDRADE	  GOIS	  
NETO	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  

MARCO	  AURÉLIO	  
KENICHI	  YAMAJI	  	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  
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PRO	  007-‐AMELOBLASTOMA	  
UNICÍSTICO	  E	  SUA	  RECORRÊNCIA	  –	  
RELATO	  DE	  CASO	  	  

	  

	  

EVERTON	  DA	  CUNHA	  
FLORES	  LEITE	  

JANAINA	  RODRIGUES	  
HAY	  MUSSI	  

MILENA	  DOS	  SANTOS	  
DA	  CUNHA	  

JOSÉ	  MARIA	  
BERTÃO	  

	  

MARCELO	  POMINI	  

JULIANE	  AVANSINI	  
MARSICANO	  

PRO	  008-‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  CONDIÇÃO	  
BUCAL	  DE	  PACIENTES	  OBESOS	  
MÓRBIDOS	  E	  BARIÁTRICOS	  	  	  

KARINA	  EVANGELISTA	  
DA	  SILVA	  

MARIA	  CAROLINA	  
RODRIGUES	  

NATALY	  DARA	  MORAES	  
SANTOS	  

ROSANA	   LEAL	  
DO	  PRADO	  

JULIANE	  
AVANSINI	  
MARSICANO	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  

KARINE	  TAKAHASHI	  

	  

PRO	  009-‐	  A	  SAÚDE	  BUCAL	  NA	  ÓTICA	  
DO	  IDOSO	  E	  DOS	  ACADÊMICOS	  DE	  
ENFERMAGEM	  

DANILO	  FERREIRA	  
BORGES	  

MARIA	  FERNANDA	  
RIPOL	  MAFIA	  

THAIS	  MEDEIROS	  
DENADAI	  

JULIANE	  
AVANSINI	  
MARSICAN	  

ROSANA	   LEAL	  
DO	  PRADO	  	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  

KARINE	  TAKAHASHI	  
	  

PRO	  010-‐	  AVALIAÇÃO	  
ESTOMATOLÓGICA	  EM	  
PACIENTE	  ONCOLÓGICOS	  
SUBMETIDOS	  A	  QUIMIOTERAPIA	  

ANA	  CLAUDIA	  FANTUCI	  

GIOVANA	  ROCHA	  
LAMBER	  

MARCELA	  LUCIO	  
CALDEIRA	  

JOSÉ	  MARIA	  
BERTÃO	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  

KARINE	  TAKAHASHI	  

	  

PRO	  011-‐	  GENGIVOPLASTIA	  CORREÇÃO	  
DO	  SORRISO	  GENGIVAL:	  RELATO	  DE	  
CASO	  

GIAN	  MARCOS	  DA	  SILVA	  

RAFAELA	   FARIAS	  
GOMES	  BERTOLLI	  

	  

ELCIO	  MARIO	  
FARIA	  JUNIOR	  

GUSTAVO	  DE	  
ALMEIDA	  LOGAR	  

KARINE	  TAKAHASHI	  

	  

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE CONCLUSÃO DE CURSO – 15 de maio/manhã 
(sexta-feira) 

PRO	  012-‐	  SÍNDROME	  DE	  ROBINOW:	  
ASPECTOS	  GERAIS,	  ESTOMATOLÓGICOS	  
E	  RELATO	  DE	  CASO	  

DAVI	  DE	  ALENCAR	  
GONCALVES	  

VINÍCIUS	  CARVALHO	  
RODRIGUES	  

CRISTHIANE	  
OLÍVIA	  
FERREIRA	  DO	  
AMARAL	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  

DANILO	  LOUZADA	  
DE	  OLIVEIRA	  

PRO	  013-‐	  EFEITOS	  DO	  LASER	  DE	  BAIXA	  
INTENSIDADE	  NA	  SENSIBILIDADE	  
DOLOROSA	  DURANTE	  A	  
MOVIMENTAÇÃO	  ORTODÔNTICA	  

KAIO	   CEZAR	   JUSCELINO	  
FERREIRA	  

TYNARA	  BUENO	  
D’ANGELO	  

VANESSA	  LOURENÇO	  
CORDEIRO	  

SÉRGIO	  
VILHEGAS	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  

DANILO	  LOUZADA	  
DE	  OLIVEIRA	  
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PRO	  014-‐	  AVALIAÇÃO	  DO	  
CONHECIMENTO	  DOS	  ALUNOS	  
UNIVERSITÁRIOS	  DA	  ÁREA	  DA	  SAÚDE	  
QUE	  FUMAM	  SOBRE	  CÂNCER	  BUCAL	  

ANA	  RÚBIA	  QUERUBIM	  

JULIANA	  ROHR	  

PRISCILA	  UNGARO	  

JOSÉ	  MARIA	  
BERTÃO	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  

DANILO	  LOUZADA	  
DE	  OLIVEIRA	  

PRO	  015-‐	  AVALIAÇÃO	  DO	  USO	  DA	  
Malva	  sylvestris	  NA	  REPARAÇÃO	  
TECIDUAL	  

	  

FERNANDO	  LUVIZETO	  
SOARES	  

JOÃO	  RICARDO	  
ALVAREZ	  NICOLOSI	  
JUNIOR	  

LAYNE	  RODRIGUES	  
GUIMARÃES	  

DANILO	  
LOUZADA	  DE	  
OLIVEIRA	  

	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  
MORI	  PANUCI	  

LÍGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  

	  

PRO	  016-‐	  APLICAÇÃO	  DE	  L-‐PRF	  EM	  
IMPLANTES	  DENTÁRIOS	  	  

	  

BRUNO	  CRUZ	  MORIKI	  

SILVIA	  REGINA	  
MARQUES	  FRANÇA	  

VALQUÍRIA	  DE	  SOUZA	  
SCHOTT	  

ADILSON	  DE	  
OLIVEIRA	  

	  

DANILO	  LOUZADA	  
DE	  OLIVEIRA	  

PRO	  017-‐	  ENXERTO	  GENGIVAL	  LIVRE	  
VERSUS	  ENXERTO	  DE	  TECIDO	  
CONJUNTIVO	  LIVRE	  –	  RELATO	  DE	  CASO	  
CLÍNICO	  

ALINE	  OLIVER	  DA	  SILVA	  

ARLETE	  RODRIGUES	  
RIBAS	  

JULIANA	  TERENCIO	  
GOMES	  

LUCIANA	  
PRADO	  MAIA	  

	  

LÍGIA	  MORAES	  
TEIXEIRA	  

DANILO	  LOUZADA	  
DE	  OLIVEIRA	  

PRO	  018-‐	  LEUCOPLASIA	  ORAL	  –	  QUE	  
LESÃO	  É	  ESTA?	  

FELIPE	  VINÍCIUS	  ROSA	  
RUIZ	  

GISELE	  
ALBORGHETTI	  
NAI	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

MARCO	  AURÉLIO	  
KENICHI	  YAMAJI	  

PRO	  019-‐	  PROMOÇAO	  DE	  SAÚDE	  
BUCAL	  EM	  PESSOAS	  COM	  PARALISIA	  
CEREBRAL	  

ALEXANDRE	  TOMIAZZI	  
G.	  CHAGAS	  	  

ANDRÉIA	  HELOÍSA	  
MUZA	  

GABRIEL	  MARQUES	  DE	  
SOUZA	  

JULIANE	  
AVANSINI	  
MARSICAN	  

ROSANA	  LEAL	  
DO	  PRADO	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

MARCO	  AURÉLIO	  
KENICHI	  YAMAJI	  

PRO	  020-‐	  AVALIAÇÃO	  DA	  SAÚDE	  
BUCAL	  DE	  PACIENTES	  COM	  
PROBLEMAS	  RENAIS	  

BARBARA	  REGINA	  
ZIOLKSWKI	  DA	  SILVA	  

FERNANDA	  SILVA	  ALVES	  

LARIANE	  MARTINS	  
LOPES	  

ROSANA	  LEAL	  
DO	  PRADO	  

JULIANE	  
AVANSINI	  
MARSICANO	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

MARCO	  AURÉLIO	  
KENICHI	  YAMAJI	  

PRO	  021-‐	  INTER-‐RELAÇÃO	  ENTRE	  
ODONTOLOGIA	  INTRAUTERINA	  E	  
ODONTOLOGIA	  PARA	  BEBÊS	  	  

ANDRESSA	  PEREIRA	  
LIRA	  
JOÃO	  AUGUSTO	  
CAZUZA	  
MAGNÓLIA	  G.F	  DE	  
CASTRO	  

	  

KARINE	  
TAKAHASHI	  

	  

ARLETE	  GOMES	  
SANTOS	  PARIZI	  

MARCO	  AURÉLIO	  
KENICHI	  YAMAJI	  
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Menção Honrosa – Trabalhos de Conclusão de Curso 

22A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE – 11 A 15 DE MAIO DE 2015 

 
1o. lugar: PERFIL	  EPIDEMIOLÓGICO	  DOS	  PACIENTES	  COM	  TRAUMA	  DE	  FACE	  ATENDIDOS	  POR	  UM	  SERVIÇO	  PRÉ-‐

HOSPITALAR	  E	  RELAÇÕES	  DOS	  SOCORRISTAS	  COM	  SEU	  TRABALHO.	  

DENIS	  MAURICIO	  CORDEIRO,	  NATHÁLIA	  ZANELATO	  CAVALLERI,	  ROSANA	  LEAL	  DO	  PRADO.	  

 

2o. lugar: SÍNDROME	  DE	  GARDNER:	  RELATO	  DE	  CASOS	  

MATHEUS	  SORIANO	  GOMES,	  PEDRO	  MAFFEI	  BRAGIATO	  CANTON,	  ARLETE	  GOMES	  SANTOS	  PARIZI,	  GUSTAVO	  DE	  

ALMEIDA	  LOGAR.	  

 
3O. lugar: AVALIAÇÃO	  DA	  PERDA	  PRECOCE	  DE	  DENTES	  DECÍDUOS	  EM	  INDIVIDUOS	  DE	  2	  A	  11	  ANOS	  

BRUNA	  MAMPRIM,	  LARISSA	  CASTANHEIRA	  FEITOSA,	  LUIZ	  ORBOLATO	  ROTTA.	  
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de 
Conclusão de Curso 

22A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE – 11 A 15 DE MAIO DE 2015 

 
1o. lugar: AVALIAÇÃO	  DA	  SAÚDE	  BUCAL	  DE	  PACIENTES	  COM	  PROBLEMAS	  RENAIS	  

BARBARA	   REGINA	   ZIOLKSWKI	   DA	   SILVA,	   FERNANDA	   SILVA	   ALVES,	   LARIANE	   MARTINS	   LOPES,	   ROSANA	   LEAL	   DO	  

PRADO,	  JULIANE	  AVANSINI	  MARSICANO 
	  

2o. lugar: AVALIAÇÃO	  ESTOMATOLÓGICA	  EM	  PACIENTE	  ONCOLÓGICOS	  SUBMETIDOS	  A	  QUIMIOTERAPIA.	  	  

GIOVANA	  ROCHA	  LAMBER,	  ANA	  CLAUDIA	  FANTUCI,	  MARCELA	  LUCIO	  CALDEIRA,	  JOSÉ	  MARIA	  BERTÃO	  

	  

3O. lugar: AVALIAÇÃO	   DO	   TRANSPORTE	   APICAL	   DE	   CANAIS	   RADICULARES	   APÓS	   PREPARO	   COM	   O	   SISTEMA	  

UNICONE.	  

DENER	   HIGOR	   BEZERRA	   PADILHA	   GOES,	   PEDRO	   GUILHERME	   SOUZA	   CARDILO,	   VICTOR	   MUNHOZ	   ANDRADE,	  

GRAZIELA	  GARRIDO	  MORI	  PANUCCI	  
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Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

22A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE – 11 A 15 DE MAIO DE 2015 

 
TCC 001 
 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TRAUMA DE FACE ATENDIDOS POR UM 
SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR E RELAÇÕES DOS SOCORRISTAS COM SEU TRABALHO 
 
DENIS MAURÍCIO CORDEIRO, NATHÁLIA ZANELATO CAVALLERI, ROSANA LEAL DO 
PRADO.  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 

 
Introdução: Os atendimentos emergenciais representam parcela considerável dos serviços de 
saúde, havendo destaque para o trauma de face. Objetivo: Verificar o perfil epidemiológico dos 
pacientes com trauma de face atendidos por um serviço pré-hospitalar e questões subjetivas 
ligadas ao trabalho dos socorristas. Material e Método: Foi realizada uma pesquisa de 
abordagem quali-quantitativa no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da cidade 
de Apucarana-PR. Foram entrevistados 10 profissionais, com apoio de um roteiro semi-
estruturado, identificando a relação dos socorristas com o trabalho, e analisados prontuários de 
atendimento de emergência do SAMU de pacientes atendidos nos últimos 5 anos que sofreram 
algum tipo de trauma facial.  Resultados: Foram avaliados 22849 prontuários entre janeiro de 
2010 e abril de 2014, sendo que destes, 922 (3,86%) estavam relacionados a algum tipo de 
trauma de face. Dos pacientes socorridos, 704 eram homens e 218 mulheres. A faixa etária de 
maior prevalência foi de adultos jovens e o maior destaque foram os acidentes de trânsito, sendo 
o tipo de lesão mais frequente o ferimento corto contuso. Apenas 20 prontuários apresentaram 
envolvimento dentário. O envolvimento dos socorristas com atendimento pré-hospitalar excedeu o 
profissional e financeiro, exprimindo sentimentos de incapacidade, estresse e pressão 
profissional. Conclusão: Os traumas de face com envolvimento de dentes corresponderam a 
uma parcela mínima das ocorrências. A maior prevalência esteve associada ao sexo masculino, 
em virtude de acidentes trânsito. O envolvimento dos socorristas demonstrou que o socorro 
prestado nas situações de emergência, acomete o emocional da equipe, independente do tipo de 
ocorrência. 
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TCC 002 
 
IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA SAÚDE BUCAL DE IDOSOS COM 
TRANSTORNO DEPRESSIVO E ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS: REVISÃO DE 
LITERATURA 
 
DEBORAH NUNES MORATO, THAÍS FERNANDA CAÇÃO DA CRUZ, CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO AMARAL. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O aumento da expectativa de vida e a assistência à saúde foram responsáveis pelo 
aumento da população idosa brasileira, o envelhecimento, processo natural e gradual, leva a 
limitações e alterações no funcionamento do organismo tornando o idoso mais vulnerável às 
doenças, dentre os problemas de saúde que afetam especialmente os idosos, a depressão, o 
comprometimento cognitivo e as alterações neurológicas tem consequências diretas sobre a 
qualidade de vida e comprometimento de funções físicas e cuidados pessoais. Relacionado a 
esses fatores o paciente pode mostrar negligência com a higiene bucal e não corresponder ao 
tratamento odontológico proposto favorecendo a ocorrência de agravos na cavidade bucal, como 
a doença periodontal, a cárie e os problemas protéticos Objetivo: apresentar a importância da 
assistência odontológica na saúde bucal de idosos com transtornos depressivos e alterações 
neurológicas como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. Metodologia: as fontes de 
dados consultadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (Bireme); PubMed; Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); e a base Periódicos Capes. Conclusão: É importante 
o conhecimento dos profissionais da Odontologia sobre as particularidades das alterações 
comportamentais, psíquicas e neurológicas que acometem o idoso, pois estas alterações levam o 
cirurgião dentista a critérios específicos de manejo do paciente e estratégia de plano de 
tratamento adequado para suas características comportamentais, sistêmicas e odontológicas. 
Destaca– se a necessidade de programas educativos e preventivos para a saúde bucal de 
idosos, pois a qualquer momento pacientes sem transtornos depressivos ou alterações 
neurológicas podem vir a apresentar tais patologias.  
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TCC 003 
 
SÍNDROME DE GARDNER: RELATO DE CASOS 
 
MATHEUS SORIANO GOMES, PEDRO MAFFEI BRAGIATO CANTON, ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI, GUSTAVO DE ALMEIDA LOGAR. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A Síndrome de Gardner é uma doença hereditária de caráter autossômico dominante 
e sua mutação está no gene APC (cólon polipóide adenomatoso) localizado no cromossomo 05. 
Esta síndrome é caracterizada pela presença de pólipos intestinais, múltiplos osteomas e 
alterações dentárias, cistos epidermóides, alteração oftalmológica e alguns carcinomas. Após os 
40 anos de idade a taxa de malignização dos pólipos intestinais é de 100%. O tratamento para 
evitar o câncer colorretal é a colectomia profilática. Objetivo: O objetivo deste estudo foi realizar 
uma revisão bibliográfica e apresentação de um caso clínico onde pai e filho são portadores da 
síndrome de Gardner e mostrar a importância do cirurgião dentista no diagnóstico precoce desta 
síndrome para a prevenção do câncer colorretal. Relato de caso: Foi realizado um relato de caso 
de paciente que apresenta alterações dentárias em exame radiográfico, história de lipoma e 
presença de pólipos intestinais com hipótese diagnóstica de síndrome de Gardner e seu filho com 
características semelhantes no exame radiográfico e que foi encaminhado para verificar presença 
de pólipos intestinais. Conclusão: O cirurgião dentista tem papel fundamental no diagnóstico da 
síndrome de Gardner para a prevenção do câncer colorretal e as alterações dentárias desta 
síndrome podem influenciar o plano de tratamento odontológico do paciente. 
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TCC 004 
 
A INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E HIPERLIPIDEMIA ASSOCIADA A 
DOENÇA CARDIOVASCULAR 
 
ANDERSON COUTINHO FELÍCIO, ARAKEN YAMAMOTO URDIALES, FLAVIA YURI OMAE, 
ADILSOND E OLIVEIRA 
TRABALHO 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 
indivíduo. 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. Sabe-se da associação entre 
Porphyromonas gingivalis e doença cardiovascular, uma vez que este microorganismo já foi 
encontrado em placas de ateromas, assim como outros periodontopatógenos. Objetivo: verificar 
dados na literatura que confirmam correlação da influência da doença periodontal sobre a 
hiperlipidemia associada a eventos relacionados a doença cardiovascular. Metodologia: Este 
trabalho de revisão de literatura, foi realizado a partir de uma busca online em bases de dados 
científicos Lilacs, Scielo, Medline e PubMed, no período de 2000 a 2014, utilizando como palavras 
chave doença periodontal, cardiopatias, hiperlipidemias. Conclusão: Foi encontrado na literatura 
autores que confirmam a correlação entre a doença periodontal e hiperlipidemia associado a 
doença cardiovascular, entretanto há divergências no resultados devido os fatores de riscos 
serem influenciados por idade, alimentação, sócio-cultural, entre outros. Os mecanismos pelos 
quais estes fatores agem no desenvolvimento da progressão deste desfecho, ainda não estão 
esclarecidos.   
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TCC 005 
 

DIFERENTES MEDICAÇÕES UTILIZADAS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO: 
UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 
BÁRBARA BORGES, VINÍCIUS RIBEIRO SANCHES, LIGIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: O tratamento endodôntico tem por objetivo a eliminação das bactérias presentes na 
massa dentinária e em alguns casos existe a necessidade do uso de uma medicação intracanal 
com poder antibacteriano e antinflamatório entre as sessões. Atualmente a medicação mais 
utilizada é o hidróxido de cálcio, contudo novas opções vem sendo estudadas, como por exemplo: 
Aloe vera, própolis, quitosana e óleo de cúrcuma, que são medicamentos naturais testados para 
eliminação de microrganismos dentro do canal radicular. Objetivo: Esta revisão bibliográfica teve 
como objetivo estudar diferentes medicações intracanal utilizadas no tratamento endodôntico. 
Metodologia: Foram acessadas base de dados para pesquisa de artigos da literatura 
odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos DE 2004 A 2015. As bases de dados 
acessadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, Medline, Scielo e Scorpus. 
Conclusão: A literatura apresenta variações de produtos utilizados no tratamento endodôntico, 
tanto clínico quanto experimentalmente; deve-se conhecer os novos avanços nesse campo, 
especialmente em relação aos medicamentos naturais que vêm sendo incorporados à prática 
endodôntica. 
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TCC 006 
 
ANÁLISE DO IMPACTO DA AUTOPERCEPÇÃO ESTÉTICA DENTAL NA QUALIDADE DE 
VIDA DOS IDOSOS 
 
AMANDA CAROLINE DOS SANTOS RIBEIRO, NATALLIA LUQUE MEIER, ELIANE CRISTINA 
GAVA PIZI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
Introdução: A população idosa tem todo direito assim como toda a sociedade, de ter uma 
qualidade de vida, com vida social ativa, deixando de lado o tabu imposto pela sociedade de ser 
aposentado, improdutivo; deve ter saúde, ou seja, o bem estar físico, mental e social (OMS). 
Objetivo: Identificar os componentes dento-faciais considerados antiestéticos pela população 
idosa; analisar o nível de importância atribuída à sua estética bucal; e avaliar o impacto do 
comprometimento estético nas situações de convívio social. Material e Método: A amostra foi 
composta por uma população de idosos e adultos de ambos os gêneros, em tratamento na clínica 
da faculdade de Odontologia da Unoeste, divididos em dois grupos (n=50): G1 (entre 30 a 59 
anos) e G2 (acima de 60 anos). Foram aplicados três questionários estruturados e os dados 
coletados foram então submetidos à análise estatística. Resultados: No questionário sobre o 
impacto do sorriso sobre o convívio social, foram detectadas diferenças entre os dois grupos. 
Sobre o nível atribuído à importância da estética bucal, o idoso apresentou-se mais satisfeito que 
o grupo mais jovem. Os componentes mais antiestéticos identificados pelos voluntários foram 
dentes irregulares, escuros, desgastados ou lascados. Conclusão: O grupo de idosos 
apresentou-se mais satisfeito com seu sorriso e por consequência, a estética dental apresentou 
um impacto menor sobre seu convívio social atual. Atribuem importância maior de seu sorriso na 
autoestima que os pacientes mais jovens, que valorizam mais o sorriso nos relacionamentos 
interpessoais, contatos sociais e sua vinculação à imagem profissional positiva. 
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TCC 007 
 
RELEVÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA FRENTE A ODONTOLOGIA ESPORTIVA 
 
NATHÁLIA CRISTIELE LAMBERTI, KAROLLYNE ROMAN DE FREITAS BORGES, ROSALINDA 
TANURI ZANINOTTO VENTURIM. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A odontologia esportiva é uma nova área já reconhecida como especialidade, tem 
caráter multidisciplinar e visa oferecer ao cirurgião dentista fundamentos para prevenir, 
diagnosticar e tratar as alterações do sistema estomatognático, proporcionando condições físicas 
ideais ao atleta, a fim de melhorar seus rendimentos esportivos. Colabora também com a 
identificação de problemas bucais e suas respectivas respostas sistêmicas. Objetivo: Este 
estudo mostra a importância da atuação do cirurgião dentista e suas atribuições na prática 
esportiva, por meio de revisão de literatura. Metodologia: Foi realizada pesquisa bibliográfica 
exploratória, em livros e bases de dados com busca on-line na literatura. Foi executada revisão 
não sistemática, no período compreendido entre 2002 a 2015 e as bases de dados foram da 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PUBMED e a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações (BDTD). Foram também consultados livros-textos e periódicos disponíveis nas 
bibliotecas do campus I da Universidade do Oeste Paulista. Conclusão: Comprovadamente, 
problemas bucais podem afetar o desempenho atlético dos esportistas e essa linha de 
pensamento mostra que a participação do profissional de Odontologia é fundamental e de 
extrema significância em qualquer modalidade esportiva, atuando na promoção da saúde e 
também na recuperação e prevenção de lesões resultantes do complexo oral. Dessa forma, o 
cirurgião dentista passa a ser cada vez mais valorizado em áreas ainda pouco exploradas pela 
Odontologia, ampliando sua atuação no mercado de trabalho. 
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TCC 008 
 
EFICÁCIA DE EXTRATOS NATURAIS SOBRE BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS EM 
RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL 
 
ANGELA MARIA MEIRELES, GIANINI SCALIZ JARDIM, FABIANA GOUVEIA STRAIOTO. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A higienização de prótese dentária deve ser realizada por meio de métodos 
mecânicos e/ou químicos que consistem na imersão da prótese em soluções higienizadoras. 
Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia de soluções com extrato de Baccharis 
dracunculifolia e do extrato de Dorstenia asaroides no controle de biofilme de Candida albicans 
formado na superfície de resina termpolimerizável. Material e Método: Espécimes de resina 
acrílica termopolimerizável foram confeccionados na forma de discos (n= 12). Após a 
determinação da rugosidade superficial os espécimes foram submetidos à descontaminação e 
inseridos em microplacas para a formação de biofilme de C. albicans por 48 horas. Na sequencia, 
os espécimes foram tratados com diferentes limpadores (G1 – controle negativo, G2- controle 
positivo, G3 - extrato de Baccharis dracunculifolia, G4 - extrato de Dorstenia asaroides e G5 - 
Dimetildufato). A quantificação do biofilme foi realizada por meio da contagem de Unidades 
Formadoras de Colônia. Os dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey 
com nível de significância de 5%. Resultados: Foram observadas diferenças significantes entre 
diferentes grupos. Os grupo G3 apresentou valores menores quando comparado ao grupo 
controle negativo (G1). Os grupos G4 e G5 tiveram crescimento negativo como o controle positivo 
(hipoclorito de sódio) (p>0,05). Conclusão: Com base nos resultados é possível concluir que o 
tratamento com solução de contendo extrato de Dorstenia foi eficaz na eliminação Candida 
albicans em biofilme formado em superfície de resina. Entretanto o extrato de Baccharis 
dracunculifolia apresentou apenas uma redução no número de células. 
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TCC 009 
 
AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM INDIVIDUOS DE 2 A 11 
ANOS 
 
BRUNA MAMPRIM, LARISSA CASTANHEIRA FEITOSA, LUIZ ORBOLATO ROTTA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: As dentições decídua e permanente possuem características e funções específicas, 
a transição entre elas deve ocorrer de forma ordenada resultando numa oclusão estável, 
funcional e estética. Denomina-se perda precoce a esfoliação do dente decíduo antes do seu 
período normal. Objetivos: 1.avaliar a prevalência da perda precoce de dentes decíduos em 
indivíduos de 2 a 11 anos de idade, 2. determinar os dentes com maior incidência de perda, 3. se 
existe predominância por gênero, 4. suas principais causas, 5. se foram dadas orientações 
quanto aos cuidados e riscos após a perda do dente decíduo e 6. relacionar a dieta alimentar com 
a perda precoce. Materiais e Métodos: Foram avaliadas crianças de 2 a 11 anos, 55 do gênero 
masculino e 45 do gênero feminino, pacientes da clinica de odontopediatria (UNOESTE), 
examinadas clinicamente para se determinar os dentes decíduos presentes e comparadas a 
tabela de Marques et al. Resultados: Observou-se que 44% dos indivíduos apresentaram algum 
tipo de perda precoce; cárie e trauma foram as duas causas mais prevalentes. Crianças com 
perdas precoces possuem uma dieta rica em leite, carnes, refrigerantes e alimentos açucarados. 
Avaliado pelo teste qui-quadrado não existe diferença estatisticamente significante entre os 
gêneros (p-valor= 0,267). Em 59,09% dos casos, os responsáveis não receberam orientação 
após a perda. Conclusão: No grupo estudado 44% possuem perda precoce, os dentes mais 
comprometidos são 51, 53 e 61; não existe diferença estatisticamente significante quando 
comparado os gêneros e os responsáveis normalmente não recebem orientação como proceder 
após a perda do dente. 
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TCC 010 
 
ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES DA IDADE ESQUELÉTICA ENTRE 
RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO E CEFALOMÉTRICA EM NORMA LATERAL 
 
BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, LEONARDO J. V. MEDEIROS DE SOUZA, LUIZ ORBOLATO 
ROTTA. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: É importante que o ortodontista tenha conhecimento sobre as fases de crescimento 
do indivíduo, uma vez que esta está diretamente ligada a dois terços dos casos de má oclusão, 
influenciando assim no prognóstico do tratamento. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a 
correlação entre a maturação das vértebras cervicais (IMVC) e idade de maturação esquelética 
carpal (IME), a idade cronológica (IC) e idade esquelética (IE), observando o comportamento de 
acordo com os gêneros. Materiais e Métodos: Foram avaliados 189 indivíduos na faixa etária 
entre 7 e 15 anos de idade. A determinação da idade esquelética foi realizada à partir das 
radiografias cefalométricas e radiografias carpais, segundo método de Hassel & Farman e 
Greulich & Pyle, respectivamente. Para análise de normalidade dos dados foi utilizado teste de 
Kolmogorov Smirnov e de Mann Whitney para as de comparação entre as variáveis. Resultados: 
Na comparação IME E IMVC, ocorreu diferença significativa entre as variáveis. No gênero 
feminino 55,91% apresentam IME igual ao IMVC e 44,09%, apresentam diferença. Gênero 
masculino 47,92% apresentam o IME igual ao IMVC e 52,08% apresentam diferenças. Observou-
se diferença significativa entre idade cronológica e idade esquelética. Os resultados apontaram 
diferença estatisticamente significativa apenas para a variável IME entre os gêneros. Conclusão: 
Não se pode afirmar que a radiografia cefalométrica é tão fidedigna quanto à radiografia de mão e 
punho. A idade cronológica (IC) não apresenta correlação com a idade esquelética (IE). O gênero 
feminino encontra-se adiantado na curva de crescimento quando comparado ao gênero 
masculino. 
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TCC 011 
 
ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTÁRIA DOS TRAÇOS NÃO-MÉTRICOS DE UMA AMOSTRA 
REGIONAL 
 
AISY TETILA DIAS, CAROLINA ANUNCIAÇÃO RICO, RENATA APARECIDA PAULI DE 
OLIVEIRA RICCO. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Na morfologia dental, algumas características dentárias podem servir para a 
estimativa da idade, sexo e etnia. Os traços não-métricos são um dos principais focos de 
observação para análise da variação humana e sua relação com histórico das populações. 
Objetivo: Análise morfológica dentária dos traços não-métricos de uma amostra regional. 
Material e Método: Foram analisados modelos de gesso de 100 indivíduos, 50 do sexo 
masculino e 50 do sexo feminino, residentes em Presidente Prudente-SP, faixa etária de 16 a 26 
anos; pacientes da cor de pele branca. Avaliou-se a presença de 6 traços morfológicos dentários, 
com freqüências étnico-geográficas anteriormente publicadas por outros autores, sendo eles: 
Incisivo em forma de pá (incisivo central superior), tubérculo de Carabelli (primeiro molar 
superior), quinta cúspide ou tubérculo distal acessório (primeiro molar superior), ausência da 
cúspide disto - palatina ou da quarta cúspide (segundo molar superior), sexta cúspide ou 
tubérculo sexto (primeiro molar inferior), ausência de cúspide disto - vestibular ou molar inferior 
tetra-cuspidado (segundo molar inferior). Resultados: Os traços com maiores porcentagens de 
ocorrências foram M2(ausência de cúspide DV) em 92%, seguido da M2 (ausência de cúspide DL) 
em 57% e M1 (tubérculo de Carabelli) em 56%. Os traços de menores ocorrências foram M1 (6ª 
cúspide ) em 4% ,seguido pelo M1 (5ª cúspide ) em 8% de I1 (em pá) e 23%. Conclusão: Houve 
ausência ou diminuição dos traços de expressão ASU para cada traço não métrico estudado, 
indicando uma tendência de simplificação da anatomia dental com diminuição em número de 
cúspide; o incisivo em pá e o tubérculo de Carabelli quando presente, apresentaram menor grau 
de desenvolvimento. Os traços não métricos dentários apresentam um alto valor identificativo, 
sendo importante sua aplicação complementar na odontologia forense. 
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-TCC 012 
 
CIRURGIA PARAENDODÔNTICA PARA RESOLUÇÃO DE INSUCESSO CLÍNICO: RELATO 
DE CASO CLÍNICO 

 
ARTHUR TINA FERREIRA, GUSTAVO HENRIQUE MARTINEZ, RAFAEL FIABANI CORDEIRO, 
MARCELO POMINI. 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A cirurgia 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. Relato de 
caso: Paciente RLT, sexo masculino, 48 anos, procurou a Faculdade de Odontologia de 
Presidente Prudente – UNOESTE para avaliação de sensibilidade dos dentes anteriores 
superiores. Associando os dados clínicos e radiográficos, determinou-se o diagnóstico de 
abscesso 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. No entanto, devido a presença de 
uma prótese parcial fixa com pino intrarradicular satisfatória e o risco para a remoção da mesma, 
indicou-se uma cirurgia paraendodôntica para a resolução do caso. Conclusão: De acordo com 
as opções de tratamento, pode-se concluir que a opção cirúrgica escolhida foi adequada para o 
estabelecimento do sucesso clínico para a resolução do caso relatado. 
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Resumos dos Projetos de Trabalhos de Conclusão de 
Curso 

22A. JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA/ UNOESTE – 11 A 15 DE MAIO DE 2015 

PRO 001 
 
HIPOMINERALIZAÇÃO MOLAR-INCISIVO E O IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA DE 
ESCOLARES DA CIDADE DE MIRANTE DO PARANAPENEMA 
 
ALINE GOMES DE FRANÇA, ANA CLARASILVA BARCELOS, GISLAINE DE FREITAS ALVES, 
KARINE TAKAHASHI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um defeito de origem sistêmica de 
primeiros molares e incisivos permanentes, atinge crianças de 8 a 14 anos de idade, podendo 
variar ao nível socioeconômico, cultural, por regiões e também por etnias. Por isso é de extrema 
importância se preocupar com a qualidade de vida dos indivíduos com HMI, pois pode se 
determinar o impacto que essa anomalia desenvolve no cotidiano das crianças, sendo relevante 
para maiores cuidados e orientações. Objetivo: Este estudo tem por objetivo investigar o impacto 
da Hipomineralização Molar-Incisivo na qualidade de vida de escolares. Material e Método: Este 
estudo observacional transversal terá uma amostra de 385 crianças, entre 8-10 anos de idade. Os 
exames clínicos serão realizados pelas desenvolvedoras do projeto com treinamento adequado. 
Serão utilizados critérios da Academia Europeia de Odontologia (EAPD) para que se possa fazer 
o diagnóstico adequado, sendo classificado como: leve, moderada ou severa. Também será 
utilizado o índice epidemiológico CPO-D para determinar a experiência de cárie dentária dos 
escolares. Forma de Análise dos Resultados: Os dados coletados serão primeiramente 
tabulados e submetidos  a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes 
estatísticos. Resultados esperados: Esperamos verificar com a pesquisa a prevalência e o 
impacto de Hipomineralização Molar-Incisivo na qualidade de vida dos escolares, visando a 
prevenção e a busca pra tratamento adequado dessas crianças. 
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PRO 002 
 
EFEITO DO ADESIVO DENTINÁRIO NA RETENÇÃO DE SELANTES RESINOSOS: 
AVALIAÇÃO CLÍNICA 
 
KAMILLA PRADA R. DE BARROS, LUIZA BENETTI SANCHES, ELIANE CRISTINA GAVA PIZI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A cárie ainda atinge a maioria da população em geral e os selantes estão entre os 
meios usados na prevenção de lesão cariosa em regiões de cicatrículas e fissuras. Alguns 
fabricantes de selantes resinosos preconizam seu o uso sem aplicação de um sistema adesivo 
prévio, entretanto mais estudos nessa área são necessários. Objetivo: O objetivo deste estudo 
será verificar in vivo o efeito da aplicação do sistema adesivo na retenção e capacidade de 
prevenir lesões cariosas de um selante resinoso. Material e Método: Participarão 100 crianças 
com idade entre 6 e 9 anos sem distinção de gênero, que contenham dentes posteriores 
permanentes hígidos. Os dentes a serem selados serão distribuídos em dois grupos, grupo 
controle (GC) que seguirá a técnica recomendada pelo fabricante, e grupo teste (GT) na qual será 
aplicado o sistema adesivo antes do selante resinoso. Forma de Análise dos Resultados: Os 
dados serão avaliados para retenção e presença de lesão cariosa após 15 dias, 3 meses, 6 
meses e 1 ano. Resultados Esperados: Espera-se mostrar com esse estudo a efetividade do 
selante no selamento de fóssulas e fissuras, nos dois grupos.   
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PRO 003 
 
PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS OCUPACIONAIS EM CIRURGIÕES DENTISTAS 
 
ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS, BEATRIZ PESSI DA SILVA, CARLOS RENAN 
ORBOLATO CHALUB, RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Na profissão de cirurgião-dentista a realização das mais variadas tarefas pode gerar, 
direta ou indiretamente, distúrbios à saúde, conhecidos como doenças ocupacionais. Objetivo: 
Avaliar a prevalência das doenças ocupacionais em cirurgiões dentistas de Presidente Prudente e 
Região. Material e Método: Será realizado um estudo descritivo, observacional, transversal, em 
uma amostra de conveniência de 150 odontólogos no qual serão submetidos à avaliação por 
meio de aplicação de um questionário contendo questões abertas e fechadas. Cirurgiões-
dentistas com mais de três anos de atividades profissionais, podendo ser especialista ou clínico 
geral, juntamente com os termos de consentimento livre e esclarecido. Serão analisadas as 
seguintes variáveis: sexo, aspectos psicossociais, tempo de trabalho, prática de exercícios 
físicos, alergias, perda auditiva, perda de visão, presença de sintomatologia dolorosa, localização 
do desconforto e/ou dor, fatores relacionados com a causa da dor e presença de doenças 
infectocontagiosas relacionadas ao ambiente do consultório. Será apresentado um diagrama 
didático e Escala Visual Analógica para facilitar a identificação das regiões do corpo com 
sintomatologia dolorosa e a intensidade da dor relatada. Forma de analise dos Resultados: 
Para realização da análise estatística, será utilizado o Programa Microsoft Office Excel e também 
a aplicação do teste Qui-Quadrado, realizado pelo programa Minitab para associação das 
variáveis; no qual valores de p< 0.05 não serão considerados como significantes. Resultados 
Esperados: Determinar as doenças ocupacionais mais prevalentes em cirurgiões-dentistas, 
demonstrando os riscos ocupacionais que estão mais sujeitos. 
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PRO 004 
 
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PÓS-TRAUMA – RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
FERNANDA MENDONÇA PEREIRA, GISELE MARTINEZ LOURENÇO DE OLIVEIRA, RAFAELA 
PIGOZZI, RODRIGO VIEIRA CAIXETA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 

 
Introdução: O traumatismo dentário é um problema que pode ter melhores resultados quando o 
atendimento do paciente é imediato, porém, a população não recebe informações suficientes de 
como agir nestas situações e isso pode prejudicar significativamente o resultado do tratamento. 
Deve-se levar em consideração os problemas que o mesmo pode causar no indivíduo, como: 
perda da função do dente, dano estético, entre outros. Os dentes mais afetados pelo traumatismo 
são os anteriores superiores, principalmente os incisivos centrais. A restauração do dente afetado 
devolve ao paciente sua autoestima, oclusão e mastigação ideal, e tudo que o mesmo havia 
perdido com o dente. Esse tratamento envolve diversas áreas da Odontologia, além da 
necessidade do acompanhamento do cirurgião dentista, pois a cicatrização não é imediata. 
Objetivo: O presente trabalho visa relatar o caso clínico de um paciente que, após acidente, teve 
trauma dentário em um ou mais dentes anteriores. Relato de caso: Pretende-se relatar o caso e 
o tratamento de um paciente que teve trauma dentário visando uma melhora na qualidade de vida 
do mesmo através do aumento de sua autoestima, e restabelecimento da função dessa arcada 
dentária. Após a seleção do sujeito da pesquisa, este ou seu responsável legal deverá assinar o 
termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados esperados: Espera-se que o tratamento 
aplicado na restauração do dente anterior traumatizado, seja o ideal para que o paciente tenha a 
função e a estética reestabelecidas proporcionando melhoria no seu bem estar físico e emocional, 
pois o trauma dentário influencia negativamente nestes itens. 
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PRO 005 
 
AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE APICAL DE CANAIS RADICULARES APÓS PREPARO COM 
O SISTEMA UNICONE 
 
DENER HIGOR BEZERRA PADILHA GOES, PEDRO GUILHERME SOUZA CARDILO, VICTOR 
MUNHOZ ANDRADE, GRAZIELA GARRIDO MORI PANUCCI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Os instrumentos reciprocantes constituem um avanço no âmbito da endodontia pois 
possuem super elasticidade. Devido a avanços tecnológicos surge o sistema Unicone, 
instrumento que visa um preparo rápido e seguro, além de permitir a fácil obturação de canais 
radiculares, utilizando movimento recíproco. Objetivo: Avaliar o transporte apical de canais 
radiculares curvos preparados com o sistema Unicone comparado ao sistema Wave One. 
Material e Métodos: Serão utilizados 30 dentes molares superiores humanos pertencentes ao 
biobanco de dentes da faculdade de Odontologia de Presidente Prudente (FOPP) - Unoeste. Os 
dentes selecionados terão suas raízes mésio – vestibulares seccionadas e o comprimento real do 
canal será mensurado por meio da introdução de uma lima do tipo k#10 no mesmo. As raízes 
serão montadas em blocos de resina acrílica, sendo um bloco para cada raiz. Concluído esse 
procedimento, estas serão divididas aleatoriamente em 2 grupos. Grupo I: raízes instrumentadas 
pelo sistema Unicone, e Grupo II: raízes instrumentadas pelo sistema Wave One. Após a 
instrumentação dos canais, será realizada uma tomada radiográfica para obtenção de medidas e 
posterior comparação dos dois sistemas usados nesses preparos. Forma de Análise dos 
Resultados: Após a obtenção das imagens digitais e das medidas dos canais radiculares 
instrumentados com os diferentes tipos de limas propostos, os dados serão comparados 
estatisticamente e organizados em uma tabela para o estabelecimento das diferenças ou não 
ocorridas em decorrência do preparo biomecânico. Resultados Esperados: Espera-se avaliar as 
vantagens e desvantagens de preparos realizados com o sistema Unicone, comparado ao 
sistema Wave One. 
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PRO 006 
 
ABORDAGEM CIRURGICA DE MESIODENS EM ODONTOPEDIATRIA: RELATO DE CASO 
CLÍNICO 

 
CAROLINE MONTEIRO DOS SANTOS, ISABELLA CIQUEIRA CAMPOS ALVES, JOSE DE 
ANDRADE GOIS NETO, KARINE TAKAHASHI. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Mesiodens são dentes supranumerários que acometem de 1 a 3 % da população e 
são frequentemente encontrados através de exames radiográficos ou exames de rotina, ocorrem 
com incidência de 90 a 98% dos casos na maxila entre os incisivos centrais superiores, e para 
Bodin somente 15% dos casos na mandíbula. Podem ocorrer isoladamente ou em pares, ficar 
erupicionados ou inclusos na posição de erupção transversal ou invertidos. O mesiodens é mais 
frequente no sexo masculino, na dentição mista, permanente que varia de 0,45 a 3% e raramente 
na dentição decídua. A etiologia dos dentes supranumerários ainda são desconhecidas, 
entretanto várias teorias estão relacionadas ao surgimento dessas anomalias, como: hiperplasia 
da dentição, hereditariedade, atavismo, traumas, pressão anormal ou distúrbios relacionados a 
odontogênese. Embora alguns autores acreditam que a hereditariedade seja uma das principais 
causas dessas patologias em pacientes que há histórico na família. Objetivo: Relatar um caso 
clínico de mesiodens em via alveolar na região de incisivos superior  e seu tratamento cirúrgico. 
Relato de Caso Clínico: Paciente C.W.S.M., 7 anos de idade, sexo feminino, procurou 
atendimento na Clínica da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente – UNOESTE, 
acompanhado do responsável legal, relatando a presença de um mesiodens na região do incisivo 
central superior direito. Após exame físico, foram solicitadas radiografias periapicais. Como 
tratamento será realizada a exodontia do mesiodens. Resultados Esperados: O resultado 
esperado é que após a remoção do mesiodens o paciente tenha a normalidade da arcada sem 
prejuízos futuros e erupção dos incisivos centrais superiores com padrão de normalidade. 
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PRO 007 
 
AMELOBLASTOMA UNICÍSTICO E SUA RECORRÊNCIA – RELATO DE CASO  
 
EVERTON DA CUNHA FLORES LEITE, JANAINA RODRIGUES HAY MUSSI, MILENA DOS 
SANTOS DA CUNHA, JOSÉ MARIA BERTÃO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: A incidência dos ameloblastomas, quanto a sua localização anatômica, é quase 
exclusiva da mandíbula, ocorrendo em 80% a 97% dos casos. Os sinais clínicos mais 
frequentemente associados à presença do ameloblastoma unicístico são o aumento de volume da 
região onde a lesão ocorre e/ou ausência de um dente na arcada, na região do tumor. Crepitação 
pode surgir, se o tumor aumentar muito de volume. Objetivo: Este estudo tem como objetivo 
relatar um caso clinico de Ameloblastoma Unicístico que apresenta recorrência após cirurgia e 
realizar melhor forma de tratamento com proservação do caso. Relato do Caso Clínico: Será 
realizado um relato de caso clínico sobre o Ameloblastoma Unicístico de mandíbula cuja a 
recorrência persistiu. O paciente selecionado é do gênero feminino com 18 anos de idade e 
apresentou uma  alta taxa de recidiva do tumor odontogênico. Resultados Esperados: Espera-
se obter melhora no resultado do tratamento do Ameloblastoma em relação ao alto índice de 
recorrência do caso descrito. As utilizações de formas cirúrgicas já executadas não obtiveram 
sucesso no resultado do tratamento, portanto optaremos por outra forma, curetagem e 
associação química cautelosa da solução de Carnoy, com intuito de promover uma necrose 
superficial e eliminação dos remanescentes teciduais do tumor.  
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PRO 008 
 
AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO BUCAL DE PACIENTES OBESOS MÓRBIDOS E BARIÁTRICOS   

 
KARINA EVANGELISTA DA SILVA, MARIA CAROLINA RODRIGUES, NATALY DARA MORAES 
SANTOS, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A obesidade é uma doença crônica e sistêmica, que pode estar relacionada com 
fatores genéticos, sociais, biológicos, comportamentais e nutricionais. A cirurgia bariátrica é uma 
das opções de tratamento para a obesidade mórbida, melhorando a saúde geral do paciente. 
Porém, tanto a cirurgia bariátrica como a obesidade podem ocasionar alterações na cavidade 
bucal. Objetivos: Este estudo tem como objetivos avaliar as condições bucais de pacientes 
bariátricos e obesos mórbidos, tais como, a cárie dentária, as doenças periodontais, edentulismo 
e fluxo salivar, e adicionalmente verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos 
pacientes. Materiais e métodos: Para avaliar as condições bucais serão utilizados os índices 
necessidade e uso de prótese para o edentulismo, CPOD para cárie dentária e IPC para a 
doença periodontal. O fluxo salivar será estimulado e após mensurado (mL/min). Serão aplicados 
questionários relacionados com a condição socioeconômica e qualidade de vida para avaliar o 
impacto da cirurgia bariátrica e da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes. Forma de 
análise dos resultados: Os resultados serão tabulados e analisados descritivamente e depois 
serão aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados esperados: Com esse estudo 
esperamos relacionar os problemas bucais que ocorrem em pacientes bariátricos e obesos 
mórbidos, e analisar o impacto na qualidade de vida. 
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PRO 009 
 
A SAÚDE BUCAL NA ÓTICA DO IDOSO E DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 
DANILO FERREIRA BORGES, MARIA FERNANDA RIPOL MAFIA, THAIS MEDEIROS 
DENADAI, JULIANE AVANSINI MARSICANO, ROSANA LEAL DO PRADO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 
Introdução: Conhecer os aspectos subjetivos dos idosos em relação a sua saúde bucal, os quais 
atuam sobre a qualidade de vida é fundamental. Com o passar dos anos os idosos decaem 
em suas funções, algumas vezes necessitando de um cuidador, podendo ser os 
profissionais de enfermagem. Objetivo: Verificar as impressões dos idosos sobre a saúde 
bucal, considerando aspectos do cuidado, perda dentária e reabilitação, bem como a percepção 
dos acadêmicos de enfermagem sobre o cuidado em saúde bucal à idosos. Material e Método: 
Serão convidados a participar de um grupo focal, 30 idosos divididos em três grupos: idosos que 
procurarem o serviço municipal de saúde na Estratégia Saúde da Família (ESF) idosos residentes 
na Vila da Dignidade e idosos que compõem um grupo de artesanato. Também será realizado um 
grupo focal com dez alunos, acadêmicos de enfermagem da Universidade do Oeste Paulista 
Unoeste. O intuito da coleta de dados será verificar impressões sobre a saúde bucal e cuidados 
odontológicos ao idoso. Forma de Análise dos Resultados: Os dados coletados serão 
transcritos na íntegra e submetidos à técnica da análise de conteúdo. Resultados Esperados: 
Espera-se encontrar entre os idosos um passado corrompido, extrações indesejáveis, 
acarretando um presente com mágoas e um estado emocional alterado. E os acadêmicos de 
enfermagem algumas dúvidas em relação à saúde bucal de idosos e o despreparo para a 
realização de higiene bucal. 
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PRO 010 
 
AVALIAÇÃO ESTOMATOLÓGICA EM PACIENTE ONCOLÓGICOS SUBMETIDOS A 
QUIMIOTERAPIA 
 
ANA CLAUDIA FANTUCI, GIOVANA ROCHA LAMBER, MARCELA LUCIO CALDEIRA.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: O câncer constitui a segunda causa de morte por doença no Brasil. Na maioria dos 
casos, a quimioterapia é o tratamento adotado, ocasionando aos pacientes oncológicos 
manifestações bucais como: mucosite, xerostomia, neurotoxicidade, infecções oportunitas 
(fúngicas, bacterianas ou virais) e sangramentos bucais. Objetivo: O objetivo deste estudo será 
avaliar a condição de saúde bucal de pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia 
verificando se há manifestações bucais consequentes do recurso terapêutico, e qual a frequência 
e tipos manifestados durante e posteriormente ao tratamento. Materiais e métodos: Participarão 
da pesquisa pacientes em tratamento quimioterápico, sendo 70 voluntariados do Instituto de 
Oncologia “Antônio Sérgio Querubim” da Santa Casa de Presidente Prudente e 30 voluntariados 
do Centro Oncológico da USP de Bauru, totalizando 100 indivíduos como número de amostra, no 
período de Junho de 2015 a Janeiro de 2017. Serão avaliados independente da idade, gênero, 
etnia, tipo de câncer, droga e quantidade utilizada. Forma de análise dos resultados: Os dados 
serão estatisticamente analisados com objetivo de avaliar as manifestações bucais decorrentes 
da quimioterapia. Resultados esperados: Espera-se que este estudo seja capaz de elucidar a 
influência da quimioterapia sobre as condições clínicas e o que pode ser feito para minimizar as 
manifestações bucais para melhorar a qualidade de vida do paciente.  
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PRO 011 
 
GENGIVOPLASTIA CORREÇÃO DO SORRISO GENGIVAL: RELATO DE CASO 
 
GIAN MARCOS DA SILVA, RAFAELA FARIAS GOMES BERTOLLI, ELCIO MARIO FARIAS 
JUNIOR 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Atualmente, a busca pela excelência estética, funcional e biológica são pré-
requisitos relevantes nos procedimentos odontológicos, enaltecida por pacientes exigentes e 
ansiosas, os quais depositam grandes expectativas no resultado do tratamento odontológico. O 
desenvolvimento de novas técnicas e materiais odontológicos busca acompanhar esse 
crescimento. Entretanto, pouca atenção ainda é dada ao periodonto como um dos componentes 
do sorriso. Porém, para se alcançar um sorriso harmonioso, é necessário haver simetria entre as 
estruturas dos lábios, contorno gengival e dentes, que podem ser conseguido por aumento de 
coroa clínica. A hiperplasia gengival, que é o aumento exagerado do tecido gengival, é um dos 
fatores que pode proporcionar resultado estético desfavorável e prejudicar a saúde periodontal. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho será relatar um caso clínico de correção do sorriso gengival, 
através de técnicas de gengivoplastia para resolução estética periodontal, em um paciente do 
sexo feminino, 21 anos e que apresentava aumento gengival na arcada superior Relato de caso: 
Paciente do sexo feminino, 21 anos de idade, relata que devido ao uso de aparatologia 
ortodôntica, apresentou um aumento volumétrico da gengiva causando uma maior exposição 
gengival durante o sorriso, que não a impede de levar uma vida normal, porém lhe traz 
insatisfação com a estética. A paciente apresenta todos os elementos dentais e gengiva saudável 
sem presença de cárie e sensibilidade. A opção de tratamento optada foi a cirurgia de remoção 
do excesso de gengiva através de recontorno gengival vestibular da arcada superior nas regiões 
compreendidas entre o primeiro molar superior direito e o primeiro molar superior esquerdo. 
Resultados esperados: Espera-se com esse procedimento cirúrgico realizar uma melhoria na 
estética bucal, a partir de uma cirurgia simples, bem aceita por profissionais, que a paciente 
apresente um resultado estético satisfatório melhorando a harmonia do sorriso. 
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PRO 012 
 
SÍNDROME DE ROBINOW: ASPECTOS GERAIS, ESTOMATOLÓGICOS E RELATO DE CASO 
 
DAVI DE ALENCAR GONCALVES, VINÍCIUS CARVALHO RODRIGUES, CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO AMARAL 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: A síndrome de Robinow (RS) é definida como uma desordem genética, de caráter 
autossômico recessivo ou dominante, é uma situação clínica rara, apresenta-se em ambos os 
gêneros, é uma grave síndrome de malformação esquelética que também afeta outros órgãos. O 
distúrbio é reconhecível ao nascimento ou na primeira infância, esta síndrome tem um amplo 
espectro de características clínicas: baixa estatura, alterações na estrutura facial, face de aspecto 
fetal (hipertelorismo, hipoplasia do terço médio, ponte nasal larga, nariz curto, e narinas 
antevertidas), anomalias esqueléticas em geral e hipoplasia de genitalia. Objetivo: Este estudo 
terá como objetivo relatar um caso clínico de um paciente portador da Síndrome de Robinow, 
visando auxiliar o cirurgião dentista a identificar os aspectos gerais, alterações sistêmica, 
alterações bucais, evidenciando aspectos de interesse odontológico. Relato de Caso: Um 
paciente do gênero masculino, brasileiro, com 12 anos de idade, diagnóstico de SR, 
apresentando as características gerais: baixa estatura, face fetal, comprometimento cognitivo, 
anomalias esqueléticas, este paciente é acompanhado odontológicamente desde bebê. 
Odontologicamente, este paciente se apresenta com face hipotônica, palato alto, apinhamento 
dentário, mordida cruzada posterior unilateral, dificuldade de higienização porém boa qualidade 
de saúde bucal. Resultados esperados: Espera-se com este estudo ampliar os conhecimentos 
sobre a saúde geral e bucal dos pacientes portadores da SR, as dificuldades encontradas durante 
o tratamento odontológico, levar mais conhecimentos sobre esta síndrome aos cirurgiões 
dentistas. 
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PRO 013 
 
EFEITOS DO LASER DE BAIXA INTENSIDADE NA SENSIBILIDADE DOLOROSA DURANTE 
A MOVIMENTAÇÃO ORTODÔNTICA 
 
KAIO CEZAR JUSCELINO FERREIRA, TAYNARA BUENO D’ANGELO, VANESSA LOURENÇO 
CORDEIRO, SÉRGIO VILHEGAS. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Na ortodontia, não há dúvidas de que praticamente todos os pacientes submetidos 
ao tratamento ortodôntico fixo sofrem algum tipo de desconforto, seja na separação dos dentes 
para posterior bandagem ou na inserção do arco, chegando a níveis de dor que podem 
desencorajá-los à continuidade do tratamento ou até mesmo ao seu início. O laser de baixa 
intensidade tem como finalidade minimizar o desconforto gerado no tratamento ortodôntico. 
Objetivos: O Objetivo deste trabalho será realizar um relato de caso clínico onde será avaliado o 
emprego do laser terapêutico e como atuam no mecanismo da dor, sua função analgésica, anti-
inflamatória e bioestimulante aos tecidos buco-maxilares. Relato do Caso Clínico: Será 
selecionado um paciente do sexo masculino com idade de 28 anos, atendido na Clínica de 
Odontologia da Universidade do Oeste Paulista, apresentando necessidade de bandagem 
ortodôntica, Será utilizado elástico de separação durante 24 horas, após a retirada dos 
separadores elásticos, aplicaremos o laser de baixa intensidade em uma única sessão, no 
primeiro molar superior direito (16), já no primeiro molar esquerdo (26) não será aplicado o laser 
de baixa intensidade, para avaliar o índice de dor pela escala de estimativa mínima. Resultados 
Esperados: Espera-se que possamos avaliar o nível de dor do paciente selecionado comparando 
à eficácia do uso do laser de baixa intensidade quando aplicado nos molares superiores, podendo 
minimizar dores relativas após a retirada dos elásticos de separação do dente para bandagem 
ortodôntica. 
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PRO 014 
 
AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE 
QUE FUMAM SOBRE CÂNCER BUCAL. 
 
ANA RÚBIA QUERUBIM, JULIANA ROHR, PRISCILA UNGARO, JOSÉ MARIA BERTÃO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: O câncer de boca define-se como uma doença crônica, complexa e multifatorial, 
resultante da interação dos fatores etiológicos que afetam o crescimento celular. Estudos indicam 
que aproximadamente 60% dos pacientes que desenvolvem tumores na boca morrem em 
consequência da doença, o que a torna uma patologia mais mortal que o câncer uterino. Esta 
neoplasia pode ser prevenida, pois muitos dos seus principais fatores de desenvolvimento da 
doença são de ordem socioambiental. O tratamento, nos estágios avançados, tem alto custo 
econômico e social, com prognóstico desfavorável. O cirurgião dentista deve exercer função de 
grande importância em relação ao diagnóstico precoce de câncer de boca. Portanto, ele precisa 
ser preparado para esse papel, desde a sua graduação. Objetivo: Este estudo tem como objetivo 
avaliar e discutir o nível de conhecimento entre alunos universitários da área da saúde que 
fumam em relação ao desenvolvimento do câncer bucal. Material e Método: Será aplicado 
questionário entre os universitários da área da saúde que possuem o  hábito  de  fumar, o 
questionário será entregue por meio de abordagem direta, ou seja, o pesquisador realizará 
pessoalmente a entrega do documento, sendo respondido pelo próprio participante. Forma de 
análise dos resultados: Será aplicado aos dados obtidos através do questionário análises 
estatísticas e tabulados em forma de gráficos comparando os resultados entre os diversos 
participantes entrevistados. Resultados esperados: Esperamos com esse trabalho diagnosticar 
nos universitários fumantes, o conhecimento que eles possuem sobre  a  possibilidade  de  
desenvolver  câncer  bucal, bem  como  proporcionar  orientações  mais  objetivas  a  esses 
universitários. 
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PRO 015 
 
AVALIAÇÃO DO USO DA Malva sylvestris NA REPARAÇÃO TECIDUAL 

 
FERNANDO LUVIZETO SOARES, JOÃO RICARDO ALVAREZ NICOLOSI JUNIOR, LAYNE 
RODRIGUES GUIMARÃES, DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Introdução: Na odontologia, o uso de plantas medicinais para tratar doenças ainda é pouco 
explorada. Entretanto, nos últimos anos teve um aumento significativo no número de pesquisas 
relacionadas. A Malva sylvestris é uma planta utilizada na medicina popular, pois nela são 
atribuídas propriedades antiinflamatórias e calmantes. Nas farmácias, encontramos para 
comercialização o Malvatricin, composto pela malva, que apresenta atividade antimicrobiana e 
antiinflamatória. Objetivo: Avaliar a influência da Malva sylvestris no processo de reparação 
tecidual em lesões bucais de ratos. Material e Método: Após a aprovação do comitê de ética, 
serão utilizados 45 ratos do tipo Wistar, machos, com peso corporal entre 180-200g que serão 
distribuídos aleatoriamente em 3 grupos experimentais que sofrerão lesões em dorso da língua, 
sendo grupo I tratamento com infusão da Malva sylvestris, grupo II tratamento com o fitoterápico 
Malvatricin e grupo III tratamento com soro fisiológico a 0,9%. No decorrer de 1, 7 e 10 dias 5 
animais de cada grupo serão eutanasiados. Em seguida, as áreas incisadas serão cirurgicamente 
removidas e fixadas em formalina 10% por 48 horas. Após a fixação as peças serão processadas. 
Os cortes obtidos serão corados com hematoxilina e eosina e analisados em microscópico de 
transmissão de luz. Forma de Análise dos Resultados: Os cortes histológicos serão analisados 
e escores serão atributos, estes serão tabulados e avaliados por meio do teste de Kruskall-Wallis. 
Resultados Esperados: Com esse estudo espera-se comprovar a eficácia da Malva sylvestris no 
aceleramento do processo de reparo tecidual. 
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PRO 016 
 

APLICAÇÃO DE L-PRF EM IMPLANTES DENTÁRIOS  
 
BRUNO CRUZ MORIKI, SILVIA REGINA MARQUES FRANÇA, VALQUÍRIA DE SOUZA 
SCHOTT, ADILSON DE OLIVEIRA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONSLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Existem pesquisas no campo da odontologia voltada para novas descobertas sobre 
a utilização das células-tronco na formação dental ou na regeneração de tecido bucal. A 
aplicação de células-tronco é de grande interesse para a ciência, pois possuem a capacidade de 
estimular a regeneração tecidual e apresentam diversas perspectivas terapêuticas, fato que torna 
possível sua utilização nas diferentes necessidades de procedimentos odontológicos. Uma 
técnica mais simplificada é a possibilidade da aplicação de Fibrina Rica em Plaquetas e 
Leucócitos (L-PRF), em implantes dentários, acelerando o tempo de cicatrização do paciente, 
tornando a cirurgia menos invasiva e, consequentemente, a realização de um tratamento mais 
rápido e menos traumático. Objetivo: O objetivo deste estudo será relatar um caso clínico para 
demonstração e o fornecimento de informações acerca da utilização de Fibrina Rica em 
Plaquetas e Leucócitos (L-PRF) como um biomaterial autólogo em procedimento prévio de 
regeneração tecidual óssea, em implantes dentários. Relato de caso: Pretende-se relatar o caso 
de um paciente com necessidade de enxerto ósseo com a utilização de Fibrina Rica em 
Plaquetas e Leucócitos (L-PRF), com o intuito de reabilitação oral de uma forma menos 
traumática. Resultados esperados: Espera-se que o tratamento aplicado apresente uma 
cicatrização tecidual mais rápida e regeneração tecidual óssea satisfatória.  
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PRO 017 
 

ENXERTO GENGIVAL LIVRE VERSUS ENXERTO DE TECIDO CONJUNTIVO LIVRE – 
RELATO DE CASO CLÍNICO. 
 
ALINE OLIVER DA SILVA, ARLETE RODRIGUES RIBAS, JULIANA TERENCIO GOMES, 
LUCIANA PRADO MAIA. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução: Retrações gengivais tem por definição, a migração da gengiva marginal e 
consequente exposição da superfície radicular ao meio bucal, causando traumas sobre o tecido 
gengival e efeito antiestético. O enxerto gengival livre visa aumentar a faixa de mucosa 
ceratinizada inserida, porém tem como desvantagens o aspecto antiestético e a cicatrização por 
segunda intenção do sítio doador, com pós-operatório doloroso dessa área. Objetivo: A proposta 
do presente trabalho é avaliar o uso da técnica de enxerto de tecido conjuntivo livre, comparado o 
uso de enxerto gengival livre, no tratamento de retrações gengivais múltiplas através de um relato 
de caso clínico, avaliando a previsibilidade da técnica com o intuito de se obter melhores 
resultados estéticos. Relato de Caso: Foi selecionado um paciente na clínica de Periodontia da 
Unoeste que que apresentava retrações gengivais múltiplas em dentes colaterais. O paciente 
será submetido à terapia periodontal básica e aleatoriamente, um lado será tratado com enxerto 
gengival livre epitelizado (controle), enquanto o outro receberá um enxerto de tecido conjuntivo 
livre (desepitelizado - teste). As duas cirurgias serão realizadas simultaneamente. Os seguintes 
parâmetros clínicos serão avaliados no baseline, 1 e 3 meses após a cirurgia: profundidade de 
sondagem, nível de inserção clínica relativo, altura e espessura de tecido queratinizado. Será 
avaliada ainda a intensidade de dor no pós-operatório. Resultados Esperados: Espera-se a 
realização satisfatória da técnica cirúrgica de tecido conjuntivo livre, alcançar o recobrimento 
radicular e aumento do tecido queratinizado comparáveis ao enxerto gengival livre epitelizado, 
com melhores resultados estéticos, e menor desconforto pós-operatório. 
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PRO 018 
 
LEUCOPLASIA ORAL – QUE LESÃO É ESTA? 
 
FELIPE VINÍCIUS ROSA RUIZ, GISELE ALBORGHETTI NAI.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
	  
Introdução: O câncer da cavidade oral é um dos dez cânceres mais frequentes ao redor do 
mundo. Diferente das neoplasias malignas da pele, aquelas que ocorrem na cavidade oral 
apresentam prognóstico pior, com morbi-mortalidade elevada, devido a grande vascularização 
desta área propiciando a disseminação neoplásica, além de o tratamento poder provocar 
mutilações importantes aos pacientes. A mortalidade resultante do câncer oral está fortemente 
correlacionada ao estágio de diagnóstico, prevenção e diagnóstico precoce de lesões 
precursoras. O carcinoma espinocelular da boca e da cabeça e pescoço é a forma mais comum 
de câncer e está associado à presença de lesões pré-neoplásicas. A leucoplasia oral é definida 
pela Organização Mundial da Saúde como uma placa branca que não pode ser caracterizada 
clinicamente ou patologicamente. Aproximadamente, 3% da população mundial tem leucoplasia. 
Destas lesões, 5 a 25% são lesões pré-neoplásicas. Como o diagnóstico de leucoplasia é feito 
por exclusão de outra doença ou desordem conhecida, a biópsia em lesões leucoplásicas é 
mandatória. Objetivo: O objetivo do presente estudo é abordar principalmente os diagnósticos 
diferenciais anatomo-patológicos da leucoplasia oral. Metodologia: Será realizada uma revisão 
bibliográfica narrativa, com levantamento de artigos científicos sobre leucoplasia oral, no período 
de 2000 a 2015, sem restrição de idioma. Serão utilizadas as seguintes bases de dados: 
MEDLINE, PMC (PubMed Central) – NIH (National Institutes of Health), EMBASE (The Excerpta 
Medica Database), EBSCO e Bireme. Os descritores utilizados serão: leucoplasia, boca, câncer. 
Resultados esperados: Espera-se compreender melhor os possíveis diagnósticos anatomo-
patológicos de leucoplasia. 
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PRO 019 
 
PROMOÇAO DE SAÚDE BUCAL EM PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL 
 
ALEXANDRE TOMIAZZI G. CHAGAS, ANDRÉIA HELOÍSA MUZA, GABRIEL MARQUES DE 
SOUZA, JULIANE AVANSINI MARSICANO, ROSANA LEAL DO PRADO.  
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. 
 
 
Introdução: A condição de saúde bucal dos portadores de paralisia cerebral (PC) é precária e em 
conjunto com a falta de conhecimento dos responsáveis de como realizar a higienize oral correta 
pode levar ao agravamento do quadro odontológico. Objetivo: Implementar e verificar a 
efetividade de um programa de prevenção em saúde bucal para portadores de paralisia cerebral e 
seus cuidadores. Materiais e métodos: Serão avaliadas à condição de saúde bucal de n=20 
pessoas com PC e o conhecimento de seus cuidadores quanto a cuidados de higiene oral. Após 
a avaliação clínica, será elaborado um programa de prevenção em saúde bucal para os 
responsáveis a fim de capacitá-los para que haja uma melhora na condição bucal dos portadores. 
Serão realizadas três visitas. Na primeira visita será apresentado o questionário onde será feito 
um levantamento da situação socioeconômica da família, em seguida serão submetidos a uma 
avaliação de sua condição bucal através dos índices de cárie dentária (CPOD), placa bacteriana 
(IHOS) e doença periodontal (IPC), após a avaliação, serão feitas orientações a fim de melhorar a 
condição bucal do portador. Na segunda e terceira visita serão implementados os programas de 
prevenção à saúde bucal e reavaliação de acordo com a realidade encontrada do mesmo. Forma 
de análise de resultados: Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a 
uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. 
Resultados esperados: Espera-se que ocorra uma melhora na condição bucal dos pacientes 
portadores da paralisia cerebral após a realização do programa de prevenção. 
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PRO 020 
 
AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM PROBLEMAS RENAIS 
 
BARBARA REGINA ZIOLKSWKI DA SILVA,FERNANDA SILVA ALVES, LARIANE MARTINS 
LOPES, ROSANA LEAL DO PRADO, JULIANE AVANSINI MARSICANO. 
PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
Introdução:  A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública, caracterizada pela 
perda lenta e progressiva da função renal, dividida em cinco estágios, sendo o último, 
insuficiência renal, que pode ocasionar alterações sistêmicas com impacto na saúde bucal. 
Objetivos: O objetivo deste estudo será avaliar a prevalência de alterações bucais, como a cárie 
dentária, doença periodontal, desgaste dentário e fluxo salivar em pacientes em diferentes 
estágios da DRC e verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos pacientes. 
Material e Método: A amostra será composta por um grupo de por 50 pacientes em diferentes 
estágios de DRC (GR) e um grupo controle (GC) formado por indivíduos saudáveis. Para 
classificar a DRC em diferentes estágios, será utilizada a taxa de filtração glomerular. Para 
análise das doenças bucais serão utilizados os índices CPOD, IPC e IDD e também a avaliação 
do fluxo salivar.  Será aplicado o questionário OIDP para verificar o impacto da saúde bucal na 
qualidade de vida destes pacientes. Forma de Análise dos Resultados: Os dados coletados 
serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão 
aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados Esperados: Espera-se com essa 
pesquisa analisar a ocorrência de alterações na cavidade bucal e a presença de doenças bucais 
nos pacientes portadores da DCR e verificar se as condições de saúde bucal estão impactando 
na qualidade de vida destes pacientes.  
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Introdução: A odontologia intrauterina é um tema altamente relevante do nosso tempo, pois suas 
medidas preventivas podem evitar várias doenças como a cárie dental. A gravidez é o período 
ideal para que sejam colocadas em prática medidas preventivas e educativas em saúde, uma vez 
que as futuras mães se encontram mais receptivas as mudanças, estando ávidas de 
conhecimento que assegurem o bem-estar de seu bebê. Objetivo: Realizar uma revisão da 
literatura em base de dados a respeito da inter-relação entre os cuidados de saúde bucal da 
gestante e o desenvolvimento de hábitos saudáveis para o seu bebê. Metodologia: Será 
realizada uma pesquisa bibliográfica exploratória em livros e bases de dados com uma busca 
online na literatura. Executaremos uma revisão não sistemática no período compreendido entre 
1994 a 2015, em que as bases de dados serão: BVS (LILACS, SCIELO, MEDLINE), PUBMED e a 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), utilizando como descritores: 
odontologia intrauterina; odontologia para bebês; cárie dentária; prevenção; infantes; pré-natal 
odontológico; comportamento; hábitos; gestantes. Resultados Esperados: Espera-se, através da 
revisão de literatura, estabelecer medidas preventivas para os cuidados de saúde bucal da 
gestante, objetivando o desenvolvimento de hábitos saudáveis para o bebê, divulgando melhor a 
odontologia intrauterina. 
 
 

 
 

 


