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JORNADA ACADÊMICA ODONTOLÓGICA DA UNOESTE 2012 
NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMO 

 
O resumo tem a finalidade de evidenciar os pontos relevantes de uma pesquisa, constituído de uma 
sequência de frases concisas e objetivas, em forma de texto. Deverá conter entre 200 a 250 palavras, 
entre 1400 e 1600 caracteres sem espaço, mais que 15 linhas, menos que 25 linhas. Não utilizar 
parágrafos.  
Formatação Obrigatória: Espaço simples; fonte Arial 12; formato justificado; Título do artigo deve ser 
alinhado à esquerda possuir até 20 palavras ou 120 caracteres sem espaço, estar em negrito, letras 
maiúsculas fonte Arial 12. 
 
IMPORTANTE: Os resumos enviados serão publicados em Anais da Jornada Acadêmica, portanto 
precisam ser revisados pelo professor orientador antes de serem enviados. 

 
O resumo deverá conter em forma de texto para cada modalidade: 

 
Trabalho de Conclusão  

de Curso Relato de Caso Clínico Projeto de Pesquisa 

Titulo do trabalho 
Autores 

Área /Curso / Instituição 
Modalidade 
Introdução 
Objetivos 

Metodologia 
Resultados 
Conclusões 

Titulo do trabalho 
Autores 

Área /Curso / Instituição 
Modalidade 
Introdução 
Objetivos 

Relato do caso (Descrição do 
caso, resultados de aspectos 

clínicos, laboratoriais e evolutivos 
Considerações finais ou 

Conclusões 

Titulo do trabalho 
Autores 

Área /Curso / Instituição 
Modalidade 
Introdução 
Objetivos 

Metodologia 
Resultados Esperados 
Forma de análise dos 

resultados 

Obs.: Tipos de Modalidade: Trabalho de Conclusão de Curso (ou) Relato de Caso Clínico 
(ou) Projeto de Pesquisa 
 

INSCRIÇÕES: 
As inscrições para apresentação de trabalho estão abertas aos alunos que desenvolvam 
projetos de pesquisa, pesquisa científica, TCC e Relatos de casos clínicos. O prazo limite é 
06/10/2012.  
Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente 
corrigido para odontojornada@gmail.com pelo professor orientador. Os resumos aceitos 
para apresentação deverão estar dentro das normas, sendo então publicados em Anais da 
Jornada Acadêmica de Odontologia. 

 
INSTRUÇÕES PARA COMUNICAÇÃO ORAL: 
O tempo máximo para cada apresentação será de 10 minutos (projetos de pesquisa e 
Seminário clínico) e 20 minutos (TCC), excluindo cinco minutos para debate do tema com a 
platéia. É importante que os apresentadores estejam na sala com antecedência ao horário de 
início da sessão para copiarem e testarem rapidamente suas apresentações.
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!

PROGRAMAÇÃO)

 

 

 

 

!

15 de outubro de 2012 16 de outubro de 2012 17 de outubro de 2012 18 de outubro de 2012 19 de outubro de 2012 

Manhã: 8h às 12h 
Teatro Cesar Cava 

Manhã: 8h às 12h 
Teatro Cesar Cava 

Manhã: 8h às 12h 
Teatro Cesar Cava 

Manhã: 8h às 12h 
Teatro Cesar Cava 

Manhã: 8h às 12h 
Teatro Cesar Cava 

Apresentação de TCC Apresentação de TCC Apresentação de 
Projeto 

Apresentação de 
Projeto /Casos Clínicos 

José Vitor Quinelli 
Mazaro 

“A arte de Reabilitações 
Estéticas com 

Cerâmicas” 
Tarde: 14h às 18h 
Teatro Cesar Cava 

Tarde: 14h às 18h 
Teatro Cesar Cava 

Tarde: 14h às 18h 
Teatro Cesar Cava 

Tarde: 14h às 18h 
Teatro Cesar Cava 

Tarde: 14h às 18h 
Teatro Cesar Cava 

Apresentação de TCC Apresentação de 
Projeto 

Paulo Roberto Goldoni 
“ Otimização da Oclusão 
na Estética Periodontal 

e Perimplantar“ 

Marcela Alves dos 
Santos 

“Abordagem 
Odontológica de 

Pacientes Cardiopatas” 

Camila Fávero de 
Oliveira 

“Células tronco e a 
Odontologia. Realidade 

e Pesquisa 
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC data: 15/10/2012 (manhã/segunda-feira) 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC001 - ANÁLISE DA AUTO-PERCEPÇÃO  E 
SAUDE BUCAL DE IDISOS EM DIFERENTES 
GRUPOS POPULACIONAIS 

DANIELE MARÇO DE SOUSA 
ROCHA 
MARIANA YURICO MURAYAMA NIHI 

ELIANE CRISTINA 
GAVA PIZI 

RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA 
GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO 

8:00 

TCC002 - USO DO ALOE VERA NA REPARAÇÃO 
TECIDUAL: ESTUDO EM RATOS 

MARIANA MARTINEZ YOKOYAMA 
PEDRO HENRIQUE FERREIRA 
FERNANDES 

DANILO DE 
OLIVERIA LOUZADA 

ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 
ROSALINDA TANURI 
VENTURIM 

8:40 

TCC003 -  AVALIAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA 
ATUAÇÃO DE UM CIRURGIÃO DENTISTA NAS 
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS QUE ATUAM 
NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

JAQUELINE ANDRESSA FERREIRA 
LIMA 
MARIANA CORDEIRO BOVOLATO 

CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO 

AMARAL 

DANILO DE OLIVERIA 
LOUZADA 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 

9:20 

TCC004 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE 
SATISFAÇÃO DE IDOSOS EM RELAÇÃO A SUA 
QUALIDADE DE SAUDE E ESTÉTICA BUCAL 

CAIO MARQUES DE OLIVEIRA 
LEITE 
LUCAS TOMAZINI DE 
ALBUQUERQUE 

RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA 

ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

10:00 

TCC005 - CITOPATOLOGIA: UMA TÉCNICA 
APLICÁVELPARA  O DIAGNÓSTICO DA 
CAVIDADE ORAL? 

ÉDER DA SILVA DOLENS 
FABRICIA VENANCIO DOLENS 
NAKAI 

GISELE 
ALBORGHETTI NAI 

GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
DANILO DE OLIVERIA 
LOUZADA 

10:40 

!
!
!
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RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 15/10/2012 (tarde/segunda-feira) 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC006 - ESTUDO DA PREVALENCIA DE 
AGENESIA DENTARIA ATRAVBÉS DE 
RADIOGRAFIA PANORAMICAS 

WILLANY VIEIRA BATISTA DA SILVA 

RENATA 
APARECIDA PAULI 

DE OLIVEIRA 
RICCO 

GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 

ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI 

14:00 

TCC007 - PREVALENCIA DE CÁRIE DENTÁRIA 
EM ESCOLARES DA REDE PUBLICA E PRIVADA 
DE  MIRANTE DO PARANAPANEMA 

CAMILA BALISARDO BORDINASSI 
JÉSSICA DOS SANTOS AQUINO 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

14:40 

TCC008- ESTUDO DA PREVALENCIA DE 
ACOMETIMENTO DE DENTES 
SUPRANUMERÁRIOS EM CRIANÇAS DA CLÍNICA 
ODONTOPEDIATRICA 

DOUGLAS RICCI CARROCINI 
ANA PAULA  M. BOHAC 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 
GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO 

15:20 

TCC009 - ESTUDO AVALIATÓRIO DAS 
CONDIÇÕES DE SAUDE BUCAL DOS 
FUNCIONARIOS ENVOLVIDOS NA AREA DA 
SAUDE NA UNOESTE 

JAQUELINE ANDRESSA FERREIRA 
LIMA 
MILENE RAQUEL PEREIRA 
MARCHESE 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

ROSANA LEAL DO 
PRADO 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 

16:00 

TCC010 - ESTUDO DA PREVALENCIA DA 
ANSIEDADE EM CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS EM 
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

ANNA LAURA ROCHA 
VASCONCELOS 
TATIANA VAZ DE LIMA 

MARINA 
BOULHOSA FABRIS 

LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 

ROSANA LEAL DO 
PRADO 

16:40 

TCC011 - HIPERPLASIA FIBROSA 
INFLAMATÓRIA: PREVALÊNCIA EM 30 ANOS DO 
CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE. 
 

MARIANA CARVALHO GIARETA 
LARISSA SEGATO TRONDI 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO 

EDSON CALIXTO 
FONSECA 

17:20 

!
!
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     RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 16/10/2012 (manhã/terça-feira) 
TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC12 - PREVALENCIA DE MALOCLUSÕES EM 
CRIANÇAS COM RESPIRAÇÃO BUCAL 

DIÉLLEN RODRIGUES ESPINHOSA LUIZ ORBOLATO 
ROTTA 

JOSÉ ANTONIO PEGINO 
MARQUES 
FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO 

8:00 

TCC013 - INFLUENCIA DA MORDIDA CRUZADA 
POSTERIOR NO PADRÃO  FUNCIONA L 
MASTIGATÓRIO 

FERNANDA PRATAVIERA FRANCO 
GÉSSICA CABRAL ALEMAN 

LUIZ ORBOLATO 
ROTTA 

CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO AMARAL 
GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO 

8:40 

TCC014 - ESTUDO DA CRONOLOGIA DA 
ERUPÇÃO DENTÁRIA E ESTÁGIOS DE 
FORMAÇÃO DOS GERMES DE DENTES 
PERMANENTES EM CRIANÇA DE 3 A 12 ANOS 

ANDRÉ NEGRAES ROTTA 
ANA CLAUDIA SANTOS LOPES 

LUIZ ORBOLATO 
ROTTA 

CYNTHIA DER 
TOROSSIAN TORRES 
NEVES 
FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO 

9:20 

TCC015 - IMPACTOS EM SAUDE BUCAL E 
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

ADRIELI DE PAULA NEVES 
DAIANE MAYARA ALVES 

LUCIANE REGINA 
GAVA SIMIONI 

ADILSON DE OLIVEIRA 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

10:00 

TCC016 - RISCOS OCUPACIONAIS QUIMICOS 
IDENTIFICADOS POR C.D. E ESTUDANTES DE 
ODONTOLOGIA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

AFONSO CLEMENTE DELAMARE 
TEIXEIRA 
CAMILA TASSIANE SITOLINO 

GISELE 
ALBORGHETTI NAI 

JOSÉ MARIA BERTÃO 
ADILSON DE OLIVEIRA 

10:40 

!
!
!
!
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     RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 16/10/2012 (tarde/terça-feira) 
TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR001 - COMPORTAMENTO PROFISSIONAL 
FRENTE À COLETA DO LIXO ODONTOLÓGICO 

CAIO PERES BELLATO 
FABIO NOBORU KASAE FUDO 

ADILSON DE 
OLIVEIRA 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

14:00 

PR002 - AMELOGÊNESE IMPERFEITA COM 
ENVOLVIMENTO FAMILIAR - RELATO DE CASO 
CLÍNICO 

BIANCA GONÇALVES DIAS 
GABRIELLE BARBOSA PIRES 

JOSE MARIA 
BERTÃO 

RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

14:20 

PR003 - ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO 
PACIENTE CARDIOPATA  

LUANA CALVO PEREIRA 
NAYARA AMIGO GUY 

CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO 

AMARAL 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

14:40 

PR004 - PACIENTES ANTICOAGULADOS – 
VISÃO ODONTOLÓGICA  

LARISSA NOGUEIRA DA SILVA 
MARIANA MORESCHIAKIYAMA 

CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO 

AMARAL 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

15:00 

PR005 - AVALIAÇAO DO INDICE DE INDIVIDUOS 
PORTADORES DO BRUXISMO NA FAIXA ETARIA 
DE 3 A 12 ANOS 

MARCELA ALÉSSIO DOS SANTOS 
PAULA GARCIA NACANO 

LUIZ ORBOLATO 
ROTTA 

 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

15:20 

PR006 - AVALIAÇÃO DA FORMA E 
CONHECIMENTO SOBRE HIGIENIZAÇÃO DE 
PRÓTESES TOTAIS REMOVIVEIS 

CAROLINA DE JESUS BIRAL 
NATASHA NARA SOARES BENELLI 

CLÁUDIA DE 
OLIVEIRA LIMA 

COELHO 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

15:40 

!
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     RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 16/10/2012 (tarde/terça-feira) 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR007- PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMOS 
DENTARIOS NA DENTIÇÃO DECÌDUA  

NATALIA OLIVEIRA NEVES 
STEPHANE BARBOSA MONTAÑO 
 

KARINE 
TAKAHASHI 

EMMANUEL BAZAN 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

16:00 

PR008 - AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA 
CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS CUTÂNEAS DE 
RATOS 

GIOVANA DE CARVALHO 
KATAYAMA 
TAYANE CARVALHO ISIDORO DA 
SILVA  

GISELE 
ALBORGHETTI NAI 

 

EMMANUEL BAZAN 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

16:20 

PR009 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DE UM NOVO 
CIMENTO ENDODÔNTICO A BASE DE MTA 
SOBRE DIFERENTES TIPOS BACTERIANOS 

ARIELE SUGUIMOTO DE 
CRISTÓFANO 
SUELLEN DE ARAÚJO CÔRTES 

LIGIA MORAES 
TEIXEIRA 

CO-ORIENTADOR: 
SUELI CRISTINA 

SCHADECK ZAGO 

EMMANUEL BAZAN 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

16:40 

PR010- AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL 
DA CERÂMICA DE DISSILICATO DE LÍTIO 
PROCESSADA PELA TECNICA CAD/CAM E 
INJEÇÃO CONVENCIONAL 

ANDRÉ LUIS DE CASTRO SANTOS 
 DÉBORA DE PAULA NEVES 

GRAZIELA AVILA 
PRADO GALHANO 

EMMANUEL BAZAN 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

17:00 

!
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RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 17/10/2012 (manhã/quarta-feira) 
TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR011- INSUFICIENCIA RENAL CRÔNICA: 
ALTERAÇÃOES BUCAIS, SISTÊMICAS E 
ABORDAGEM ODONTOLÓGICA. 

GABRIELA MATOS FARAH 
GISELE ROSA ANDRADE 

CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO 

AMARAL 

ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI GISELE 
ALBORGHETTI NAI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

8:00 

PR012 - ODONTOLOGIA HOSPITALAR: 
IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO ENTRE O 
ENSINO E A PRÁTICA 

FERNANDA CRISTINA DIAS 
CONCEIÇÃO 
TOMÁS SOMBINI DRUZIAN 

CRISTHIANE OLÍVIA 
FERREIRA DO 

AMARAL 

ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI GISELE 
ALBORGHETTI NAI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

8:20 

PR013- 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 

 

ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI GISELE 
ALBORGHETTI NAI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

8:40 

PR014 - AVALIAÇÃO DO HEMOGRAMA EM 
PACIENTES HIV POSITIVOS COM O USO DE AZT 

IDENOR GABRIELE POLISINI 
MARCELO YAMASHITA TAKAHASHI                                                                                 

JOSÉ MARIA 
BERTÃO 

 

ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI GISELE 
ALBORGHETTI NAI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

9:00 

PR015 - MESIALIZAÇÃO DE SEGUNDO MOLAR 
SUPERIOR ESQUERDO COM A UTILIZAÇÃO DE 
MINI-IMPLANTE NO TRATAMENTO 
ORTODONTICO  

CAINÃ MATEUS ZUCKER TOITO DE 
LIMA 
GABRIEL ROCHA BETINELI 

ÉLCIO MÁRIO 
FARIA JÚNIOR 

ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI GISELE 
ALBORGHETTI NAI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

9:20 

PR016 - O PAPEL DO ODONTÓLOGO JUNTO AO 
IDOSO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO DEBORAH NUNES MORATO  MARINA 

BOULHOSA FABRIS 

ARLETE GOMES SANTOS 
PARIZI GISELE 
ALBORGHETTI NAI 
ROSANA LEAL DO 
PRADO 

9:40 

!
!



Anais&17°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Outubro/2012&

!
! 10!

RELAÇÃO DOS PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 17/10/2012 (manhã/quarta-feira) 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR017 - 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 S. 
PARIZI 

DANILO DE OLIVERIA LOUZADA  
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 
LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 

10:00 

PR 018 - FIBROMA OSSIFICANTE: RELATO DE 
CASO CLÍNICO  

CAIO LEITE JACOMELI, 
THIAGO BALESTEIRO 
GIMENES 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

DANILO DE OLIVERIA LOUZADA  
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 
LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 

10:20 

PR019 - PREVALÊNCIA DE VARIZES LINGUAIS 
EM PACIENTES ALCOÓLATRAS COM IDADE 
ENTRE 20 A 40 ANOS 

ANDRESSA FONTANA 
BEATRIZ JAYNE RODRIGUES 

JOSÉ LUIZ S. 
PARIZI 

 

DANILO DE OLIVERIA LOUZADA  
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 
LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 

10:40 

PR020 - PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO 
TEMPOROMANDIBULAR DE ADULTOS E 
JOVENS  

AURÉLIO VINÍCIUS PEVERARI 
VITOR HUGO PEVERARI 

CELSO SAWAYA 
NEVES 

DANILO DE OLIVERIA LOUZADA  
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 
LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 

11:00 

PR021 - PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM 
PRÉ-ESCOLARES DO ENSINO PÚBLICO E 
PRIVADO E FATORES SOCIOECONÔMICOS 

DAVID JONATHAN R. 
GUSMAN 
LEONARDO QUEIROZ TELLES 

ROSANA LEAL 
DO PRADO 

DANILO DE OLIVERIA LOUZADA  
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 
LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 

11:20 

PR022- ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS EM 
PACIENTES COM HIV QUE FAZEM USO DO AZT                                                                        

ERCILIA MARIA DIAS 
OLIVEIRA 
ISABELLE OLIVEIRA PEREIRA 

JOSÉ MARIA 
BERTÃO 

DANILO DE OLIVERIA LOUZADA  
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 
LUCIANE REGINA GAVA 
SIMIONI 

11:40 
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RELAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO e CASOS CLÍNICOS- data: 18/10/2012 (manhã/quinta-
feira) 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR023 - CLAREAMENTO INTERNO EM DENTES 
TRATADOS ENDODONTICAMENTE-RELATO DE 
CASO CLINICO  

HELEN FERNANDA DOS SANTOS  
MILENA RUBIA LEITE GONÇALVES 

RODRIGO VIEIRA 
CAIXETA 

ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

8:00 

PR024 - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE 
DENTINÁRIA APÓS RETRATAMENTO 
ENDODÔNTICO COM DIFERENTES SOLVENTES 

RODRIGO SILVA PEREIRA 
FERNANDA C SIMÔES DE FREITAS 

LIGIA MORAES 
TEIXEIRA 

ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

8:20 

PR025- CORREÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO 
SORRISO ATRAVÉS DE LENTES DE CONTATO 

JEAN MENDES DA SILVEIRA 
 JOÃO PEDRO TUDISCO PASSOS 

LUIZ ROBERTO 
VENTURIM 

ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

8:40 

PR026- AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO 
MARGINAL DO SDR® (SMART DENTINE 
REPLACEMENT) USADO COMO BASE EM 
RESTAURAÇÃO DE RESINA COMPOSTA 

MATHEUS CALDERAN 

RENATA 
APARECIDA PAULI 

DE OLIVEIRA 
RICCO 

ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

9:00 

PR027- PREVALENCIA DE TRAUMATISMO 
DENTOALVEOLAR EM ODONTOPEDIATRIA LUCAS RAFAEL GARCIA AGUIAR DANILO LOUZADA 

DE OLIVEIRA 

ELIANE CRISTINA GAVA 
PIZI 
GRAZIELA GARRIDO 
MORI PANUCI 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

9:20 

!
!
!
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RELAÇÃO DE PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO e CASOS CLÍNICOS- data: 18/10/2012 (manhã/quinta-
feira) 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR028- SAUDE BUCAL DE BEBÊS E 
COMPORTAMENTO EM ESTUDO LONGITUDINAL 

DENIZE BRAZIL BATISTA 
 MAGNÓLIA G. F. DE CASTRO 

KARINE 
TAKAHASHI 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
MARILIZA CASANOVA DE 
OLIVEIRA 

9:40 

PR029 - ABORDAGEM ODONTOLÓGICA AOS 
PACIENTES HIV POSITIVOS 

ANA CAROLINA SINDONA DE 
OLIVEIRA 
CARLOS G. DA SILVA SAMPAIO 
FILHO 

ARLETE GOMES 
SANTOS PARIZI 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
MARILIZA CASANOVA DE 
OLIVEIRA 

10:00 

PR030 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA 
 

KAROLLYNE ROMAN. F. BORGES  
NATHÁLIA C. LAMBERTI  

LUCIANE REGINA 
GAVA SIMIONI 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
MARILIZA CASANOVA DE 
OLIVEIRA 

10:20 

CC031 - ENXERTO GENGIVAL LIVRE COM 
FINALIDADE ESTÉTICA E FUNCIONAL: RELATO 
DE CASO CLÍNICO 

 

MARIANA MARTINEZ YOKOYAMA 
ANNA LAURA ROCHA 
VASCONCELOS 
 

ROSALINDA 
TANURI VENTURIM 

GRAZIELA AVILA PRADO 
GALHANO  
MARCELO POMINI 
MARILIZA CASANOVA DE 
OLIVEIRA 

11:00 

!
!
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TCC001 - ANÁLISE DA AUTO-PERCEPÇÃO E SAÚDE BUCAL DE IDOSOS 
EM DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS 
 
ROCHA DMS, NIHI MYM, PIZI ECG 
Odontogeriatria/Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional no Brasil vem ocorrendo 
de forma crescente, sendo um dos fenômenos mais importantes da atualidade. 
Dado a relevância de se conhecer o estado de saúde bucal do idoso, o presente 
estudo, teve por finalidade analisar a auto-percepção e saúde bucal de idosos, 
observando suas características bucais, presença ou ausência de doenças, uso 
e/ou necessidade de próteses, comparando os resultados entre diferentes 
grupos populacionais. Participaram do estudo 150 idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos de ambos os gêneros, sendo 50 idosos frequentadores da 
clínica da faculdade de Odontologia (Presidente Prudente – SP) (G1); 50 idosos 
em mutirões de saúde (Presidente Prudente- SP) (G2) e 50 na cidade de Júlio 
Borges – PÍ (G3). Conforme a análise estatística (Kruskal-Wallis), para o índice 
de GOHAI não houve diferença entre os três grupos. Todavia, ambos os grupos 
obtiveram resultados baixos, caracterizando auto percepção ruim para as 
condições de saúde bucal. Para o CPOD, o teste de Student-Newman-Keuls 
demonstrou semelhança entre o G2 e G3. Observou-se grande necessidade do 
uso de prótese; mesmo aqueles que já possuíam, necessitavam trocá-las. 
Diante dos resultados apresentados pode-se concluir que o G1 apresentou 
condições bucais um pouco superiores que os demais grupos quanto ao número 
de dentes perdidos, obturados e CPOD; alta porcentagem de desdentados totais 
foi observada para o G2 e G3 e o tipo de prótese necessária também foi 
diferente; enquanto a maior parte do G1 necessitava de prótese fixa ou prótese 
parcial removível, o G2 e G3 necessitavam de prótese parcial dupla; os índices 
de auto percepção de saúde bucal são importantes a medida que levam o 
paciente a buscar atendimento, entretanto apresentaram fraca relação com as 
condições bucais. 
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TCC002 - USO DO ALOE VERA NA REPARAÇÃO TECIDUAL: ESTUDO EM 
RATOS 
 
Yokoyama MM, Fernandes FHP, Oliveira LD, Mori GG. 
Cirurgia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O Aloe vera, conhecido popularmente como babosa, tem sido utilizado há muitos 
anos para fins medicinais, devido as suas propriedades analgésica, 
antiinflamatória, regeneradora celular, antibiótica, energizante, digestiva, 
desintoxicante, hidratante, nutritiva e transportadora. Assim, cada vez mais o 
Aloe Vera tem sido introduzido no meio farmacológico. Na Odontologia, o Aloe 
Vera vêm tentando conquistar o seu espaço, utilizando os seus fins medicinais, 
mais propriamente voltado para as cirurgias por acelerar o processo de reparo 
tecidual, no entanto são necessários mais estudos para comprovar as 
propriedades do Aloe vera. Por isso, o presente trabalho foi proposto com o 
objetivo de avaliar o processo de reparo de feridas em dorso de ratos, usando-
se Aloe Vera em gel nas concentrações de 2,5% e 5%. Para isso, foram 
utilizados 15 ratos machos, com peso corporal entre 180-200g. Na região dorsal 
dos animais, foram confeccionadas três lojas cirúrgicas, com o auxílio de um 
punch, específico para esse fim. Cada uma dessas feridas receberam um 
tratamento específico: Aloe Vera gel nas concentrações de 2,5% e 5% e soro 
fisiológico. As substâncias citadas foram aplicadas diariamente durante os 
tempos experimentais desse trabalho. Após 2, 7 e 14 dias do início dos 
tratamentos, os animais foram eutanaziados e as peças obtidas foram 
processadas em laboratório histotécnico. Os cortes histológicos obtidos foram 
corados com hematoxilina e eosina e analisados em microscópio de transmissão 
de luz. Escores foram atribuídos para os eventos histológicos e comparados 
estatisticamente. Os resultados evidenciaram a ocorrência do reparo tecidual em 
todos os grupos experimentais, sem diferença estatística entre os grupos. Em 
relação ao processo inflamatório, pode-se observar menor infiltrado inflamatório 
no grupo do aloe vera 5% aos 2 dias, quando comparado com o grupo controle. 
Assim, pode-se concluir que o aloe vera não alterou o processo de reparo 
tecidual. Novos estudos utilizando outras concentrações de aloe vera devem ser 
realizados para estudar a validade ou não dessa substância no processo de 
reparação tecidual.  
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TCC003 - IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NAS 
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 
 
MARQUES JA, BOVOLATO MC, AMARAL COF  
Pacientes Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor de alta complexidade que visa 
atender pacientes em estado critico, um dos obstáculos que o cirurgião dentista 
enfrenta para integrar-se a equipe multiprofissional deste local é a baixa 
importância dos aspectos odontológicos, diante da alta prioridade dos problemas 
sistêmicos apresentados pelo paciente, mas a presença de patógenos 
respiratórios no biofilme bucal está associado à pneumonia nosocomial, que é 
uma patologia significante na mortalidade dos pacientes da UTI. Desta forma o 
objetivo desta pesquisa foi verificar qual a importância que os profissionais que 
atuam neste setor e os profissionais da odontologia, atribuem a integração de 
um cirurgião dentista a esta equipe multiprofissional. O questionário foi aplicado 
em 58 profissionais que atuam diretamente na UTI, sendo 20 deles profissionais 
de nivel superior: 08 médicos, 08 enfermeiros e 04 fisioterapeutas; 38 
profissionais de nível técnico e 29 cirurgiões dentistas que não atuam em equipe 
de UTI. Os resultados encontrados foram que 65% dos profissionais com 
graduação, 44,74% dos técnicos em enfermagem e 96.55 % dos profissionais da 
odontologia responderam que é importante a presença de cirurgião dentista 
neste setor. Conclui-se que apesar da higiene bucal ser considerada importante 
por todos os profissionais da área da saúde (nível superior e técnico) para o 
paciente internado na UTI não há unanimidade no reconhecimento da 
importância e do papel do cirurgião dentista como integrante da equipe de 
profissionais da área da saúde de nível superior em UTIs.  
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TCC004 - AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DE IDOSOS EM 
RELAÇÃO A SUA QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL. 
 
ALBUQUERQUE LT, CAIXETA RV, LEITE CMO. 
Odontogeriatria/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso  
 
Estudos da autopercepção da saúde bucal em idosos mostram estar 
relacionadas a alguns fatores clínicos: dentes cariados, perdidos ou restaurados, 
adaptação de próteses, e com fatores subjetivos: sintomas, sorriso, mastigação 
e fonação. Esta autopercepção também pode ser modificada por outros fatores 
como: classe social, idade, renda, sexo, crenças, entre outros. Logo, entender o 
paciente idoso como um todo verificando suas condições de vida e da família 
dando tempo para se expressar e colocar suas necessidades estéticas e 
funcionais ajuda na elaboração de um tratamento odontogeriátrico mais 
adequado. Desta forma, esta pesquisa tem por objetivo avaliar a satisfação dos 
idosos sobre sua saúde bucal (autopercepção), observar as variáveis 
associadas e os aspectos necessários para se sentirem satisfeitos com sua 
saúde bucal. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa que utilizou 
associações estatísticas e análise de conteúdo através de dados obtidos por 
entrevistas semi-estruturadas em 40 idosos (acima de 60 anos) participantes do 
Grupo Projeto Bem-Viver da cidade de Regente Feijó - SP. A análise quantitativa 
feita através de estatística descritiva de freqüência simples observando as 
associações com as variáveis de acordo com o teste Qui-quadrado e Fischer 
(p≤0,05). A satisfação com a sua saúde bucal está relacionada com: a idade (ρ = 
0,017), a quantidade de dentes (ρ = 0,018) e a moradia (ρ = 0,011), enquanto na 
análise qualitativa das respostas dos idosos insatisfeitos verificou-se que 66,6% 
se preocupam com seu estado atual de saúde bucal, enquanto a minoria se diz 
preocupados em melhorar a sua aparência. Concluí-se que a autopercepção dos 
idosos em relação a sua saúde bucal melhora à medida que: têm mais anos de 
vida, residem com seus companheiros (as) e à medida que são edêntulos ou 
dentados totais; A insatisfação da maioria dos idosos está relacionada com o 
momento atual referente adaptação e confecção de próteses. 
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TCC005 - CITOPATOLOGIA: UMA TÉCNICA APLICÁVEL PARA O 
DIAGNÓSTICO DE LESÕES DA CAVIDADE ORAL? UM ESTUDO POR 
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
 
DOLENS ES, NAKAI FVD, PARIZI JLS, NAI GA. 
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O câncer orofaríngeo é o décimo primeiro tipo de câncer mais comum no mundo. 
O método diagnóstico de escolha para lesões da cavidade oral é a biópsia, 
seguida de exame anatomopatológico. A citopatologia é um método simples e 
barato, mas ainda não está difundida entre os profissionais da odontologia. O 
objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da citopatologia para o diagnóstico de 
lesões orais. Material e métodos: Foi realizada uma revisão sistemática da 
literatura de ensaios clínicos randomizados que compararam citologia e 
histopatologia das lesões orais. Foram utilizados os seguintes descritores: 
citologia, lesões orais e câncer oral. A meta-análise foi realizada de acordo com 
as diretrizes do PRISMA. No período de 1967 a 2010, foram encontrados 80 
artigos, dos quais 14 foram incluídos neste estudo. O teste de Heterogeneidade 
(I-square) para a sensibilidade foi de 80,2% e para a especificidade foi de 96,7%. 
A sensibilidade agrupada foi 0,942 (Intervalo de confiança - IC 95%: 0,926-
0,955) e a para especificidade agrupada foi 0,970 (IC 95%: 0,963-0,975). A área 
sob a curva (AUC) ROC foi de 0,9901. Estes dados permitem concluir que a 
citologia tem uma boa sensibilidade e especificidade para o diagnóstico de 
lesões orais, e permite a utilização de outras técnicas associadas, tais como 
análise de DNA, que podem melhorar a precisão da citologia. 
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TCC006 - ANÁLISE RADIOGRÁFICA DE AGENESIA DENTÁRIA 
 
SOUZA MSS, SILVA WVB, STRAIOTO FG, RICCO RAPO 
Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Agenesia é uma anomalia do desenvolvimento dentário frequente no ser 
humano, é representada pela ausência de um ou mais dentes, fato relacionado 
com problemas estéticos e de maloclusão. O objetivo deste estudo foi investigar 
a presença de agenesia dental, por meio de radiografias panorâmicas. Foram 
avaliadas radiografias de pacientes atendidos em três Clínicas Odontológicas de 
Presidente Prudente-SP, relacionando a frequência da agenesia com o gênero, 
quadrantes e grupos dentários afetados. Os critérios de exclusão foram idade e 
a presença de perdas dentais por extrações ou outros motivos. A avaliação das 
tomadas radiográficas foram executadas por dois avaliadores utilizando 
negatoscópio em ambiente escuro para possibilitar a análise. Foram avaliadas 
600 radiografias panorâmicas de pacientes na faixa etária entre 9 a 16 anos. 
Foram encontrados 171 casos de agenesia, sendo 82 do gênero masculino e 89 
do gênero feminino. Quando avaliado o tipo de dente, os terceiros molares 
apresentaram maior frequência de agenesias (65%), seguido dos 2° pré-molares 
(5,8%), incisivo lateral (4,8%), 1° pré-molar e incisivo central (0,6%) em todos os 
quadrantes, sendo mais frequente no quadrante superior e no gênero feminino. 
Concluiu-se que foi verificada maior prevalência de agenesias no arco superior, 
destacando a do terceiro molar. Adicionalmente sugere-se que o gênero não é 
um fator predisponente para presença de agenesia. 
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TCC007 - PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM ESCOLARES DA REDE 
PUBLICA E PRIVADA DE MIRANTE DO PARANAPANEMA-SP 
 
AQUINO JS, GASPARIM CB, OLIVEIRA A 
Odontopediatria/Curso Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Muito se tem buscado, nas ultimas décadas, meios eficazes que, se colocados à 
disposição da população como um todo, consigam reduzir a prevalência de cárie 
dentária nas diferentes idades e classes sociais. É curiosa a abordagem sobre a 
reduzida contribuição dos serviços odontológicos na alteração dos níveis de cárie 
dentária em populações e que éprudente considerar que no Brasil, centenas de 
programas de odontologia em saúde publica foram alterados nas três ultimas 
décadas. Ressalta o ocorrido com programas dedicados basicamente às 
restaurações e extrações dentárias em escolares do ensino fundamental foram 
modificados com vistas a serem enfocados na odontologia preventiva e na promoção 
da saúde bucal, impulsionados a partir de 1991 quando o governo federal iniciou 
investimento especifico para a realização dos então denominados “procedimentos  
coletivos” com envolvimento das unidades escolares e outros espaços sociais.O 
objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de cárie dentáriae riscos à doença 
periodontal em alunos da faixa etária de 6 a 10 anos em duas  instituições  escolares 
da rede publica e particular do município de Mirante do Paranapanema-Sp, co-
relacionando-a com níveis socioeconômicos e com envolvimento de 54 indivíduos 
sendo 27  da rede privada e 27 da rede publica. Foi encontrado quequanto  ao 
segmento C  o maior índice foi encontrado na unidade escolar publica assim como o 
P (perdidos) porém o segmento O (obturados) o percentual maior encontrado foi na 
unidade particular. Nas duas unidades escolares encontrou-se o percentil equivalente 
no segmento “sem experiência de cárie”. 
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TCC008 - ESTUDO DA PREVALÊNCIA DO ACOMETIMENTO DE DENTES 
SUPRANUMERÁRIOS EM CRIANÇAS DA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA. 
 
CARROCINI DR, BOHAC APM, OLIVEIRA A 
Odontopediatria/Curso Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Dentes supranumerários, ou dentes acessórios, são considerados como sendo 
um distúrbio do desenvolvimento dentário nos quais excedem o número normal 
da dentição decídua ou permanente. Nesse caso se faz necessária a remoção 
cirúrgica (exodontia) do supranumerário, causa do desenvolvimento de diversos 
problemas. Essa remoção pode propiciar a correção espontânea do mau 
alinhamento, porém ainda há discussão em qual fase seria mais apropriada para 
o procedimento. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um estudo de caso 
com ênfase na epidemiologia, diagnóstico e proposta do tratamento de dentes 
supranumerários, confrontando esses aspectos com os citados da literatura. 
Utilizou-se nessa pesquisa prontuários da clínica Odontopediátrica para estudo 
do acometimento e material cirúrgico para tratamento. Constatou prevalência de 
100% no gênero masculino, todos diagnosticados como sendo mésio-dentes. 
Concluí-se que esta anomalia é descoberta em crianças de faixa etária entre 09 
e 12 anos, podendo causar distúrbios psíquicos e estéticos e que sem a 
intervenção cirúrgica pode agravar o estado do arco dentário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&17°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Outubro/2012&

!
! 22!

 
TCC009 - ESTUDO COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL 
DE FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIVERSIDADE  
 
LIMA JAF, MARCHESE MRP, OLIVEIRA A,  
Promoção em Saúde/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Informação em saúde é uma das principais ações implementadas visando 
orientar indivíduos em como manter a saúde e como obter recursos para isto. O 
objetivo desse trabalho foi comparar as prevalências de doenças bucais, o 
conhecimento e os hábitos em saúde bucal dos funcionários da Universidade 
UNOESTE, que guardam ligação com a área da saúde (Campus I), comparando 
com os que não têm essa ligação (Campus II). Após aprovação pelo comitê de 
ética em pesquisa, esse trabalho desenvolveu-se com a inclusão de 58 
indivíduos do total de 914 do quadro de funcionários da Instituição, 
independentemente do gênero, distribuídos no Campus I e II. Utilizou-se a 
abordagem simples e direta nos setores de trabalho dos funcionários. Dessa 
abordagem 28 funcionários foram servidores na área do campus I e 30 do 
campus II. O critério de inclusão foi a assinatura de um termo de consentimento 
livre e esclarecido. A pesquisa teve o cunho quantitativo que se pautou na 
aplicação de um questionário estruturado sobre conhecimento e Hábitos em 
saúde bucal e um formulário de análise da condição bucal. Verificou-se que 
100% dos entrevistados de ambos os Campus já tiveram informação sobre saúde 
bucal diferenciando apenas o percentual  das fontes de informação e em média 
74,4% sabem o que é placa dentária e quanto ao meio de remoção; no Campus I 
45,5% apontaram a escovação e 50% somente o dentista.Já no Campus II 53,3% 
afirmaram que seria a escovação e 46,7% o dentista. O campus II visita menos o 
dentista faz maior ingestão de doces, tem menor freqüência de higiene oral e 
maior números de dentes cariados, restaurados e com necessidade de próteses. 
Considerando os dados encontrados com ênfase na desinformação sobre saúde 
bucal e prevalência de dentes restaurados e/ou com experiências de cárie, torna-
se inadiável a implantação de programa educativo/preventivo aos funcionários de 
ambos os Campus da Universidade 
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TCC010 - ESTUDO DA PREVALENCIA DA ANSIEDADE EM CRIANÇAS DE 3 
A 6 ANOS EM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 
 
LIMA TV, VASCONCELOS ALR, FABRIS MB. 
Odontopediatria/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A ansiedade é caracterizada por sentimentos de tensão, apreensão, nervosismo 
e preocupação e tem como principais sintomas: sensação de frio na barriga, 
taquicardia, sudorese, náuseas, tonturas, palpitações, tremores, pontadas no 
peito, sensação de fraqueza, diarreia, sensação de alfinetadas nos dedos dos 
pés e das mãos e ao redor da boca, podendo ocorrer também a síndrome da 
hiperventilação. O tratamento odontológico pode ser avaliado pelas crianças, 
como ameaçador ao seu bem-estar. Entretanto, pode-se referir a uma situação 
de reforço positivo, entretenimento e aprendizagem, mediante a adoção de 
estratégias comportamentais pelo dentista. Diante dos aspectos apresentados 
verifica-se a relevância desta pesquisa, uma vez que a avaliação da ansiedade 
pode efetivar o diagnóstico, o planejamento e o atendimento adequado. O 
objetivo do estudo foi avaliar a prevalência da ansiedade em crianças 
submetidas ao tratamento odontológico, relacionando-a com a presença de 
fatores desencadeadores. Dezessete pacientes em atendimento na clínica de 
Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste 
Paulista foram avaliados por meio de um formulário estruturado. Os dados 
coletados foram tabulados e submetidos à estatística. Pode-se concluir que 
houve a prevalência de indivíduos que são ansiosos frente ao tratamento 
odontológico e que a presença de sintomas de ansiedade está diretamente 
relacionada à ocorrência de internações prévias; Além disso, verificamos que o 
gênero não foi um fator predisponente à manifestação de ansiedade.  
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TCC011 - HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA: PREVALÊNCIA EM 30 
ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE. 
 
TRONDI LS, GIARETA MC, PARIZI AGS. 
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso  
 
A hiperplasia fibrosa inflamatória é um processo proliferativo não neoplásico, 
representado por um aumento de volume tecidual, basicamente de natureza 
inflamatória. Proveniente de respostas reacionais a estímulos crônicos de longa 
duração as hiperplasias são desencadeadas por agentes químicos, físicos e 
biológicos aos quais a mucosa bucal está sujeita. As hiperplasias fibrosas 
inflamatórias são lesões nodulares frequentes em mucosas bucal, sendo uma 
fonte de pesquisa bastante expressiva de levantamento epidemiológico. Assim, 
a finalidade do presente estudo consiste em avaliar a prevalência de hiperplasia 
fibrosa inflamatória em pacientes da clínica de odontologia da Unoeste de 
Presidente Prudente. Os dados foram obtidos através da análise dos laudos 
histopatológicos obtidos nos arquivos do Laboratório de Anatomia 
Histopatológica e Citopatologia. Foram analisadas e registradas as relações 
causa/efeito, gênero, idade, cor e localização da lesão. Tendo como etiologia 
principal próteses mal adaptadas (57,99%), sendo mais frequente em pacientes 
do gênero feminino (73,23%), prevalência pela cor branca (74,6%), idade 
superior a 50 anos (31,17%) e localização na região maxilar (57,88%). Conclui-
se que a hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão muito comum e de grande 
importância clínica, demonstrando aos profissionais de saúde a importância do 
conhecimento desse grupo de lesões bem como a necessidade de prevenção, 
diagnóstico e tratamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&17°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Outubro/2012&

!
! 25!

 
TCC012 - PREVALÊNCIA DE MALOCLUSÃO EM CRIANÇAS COM 
RESPIRAÇÃO BUCAL 
 
ESPINHOSA DR, ROTTA LO 
Ortodontia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Maloclusão é qualquer desvio do relacionamento entre os arcos dentários 
superior e inferior. Ainda não há consenso na literatura da influência da 
respiração bucal e nasal na determinação da maloclusão. Compreender melhor 
a relação entre as alterações bucais e o padrão respiratório foi o que justificou a 
realização desta pesquisa. O objetivo deste estudo foi investigar a existência de 
uma relação entre hábitos respiratórios e possíveis problemas que o mesmo 
possa apresentar em sua oclusão. Foram avaliadas 54 crianças na Clinica de 
Odontologia da UNOESTE de ambos os gêneros. Os voluntários foram 
submetidos ao exame clínico e os responsáveis foram submetidos a uma 
entrevista. Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à análise estatística 
(teste exato de Fisher). Dentre os resultados encontrados, as classes II de Angle 
possuem 62,5% de respiradores buco-nasais e 12,5% de respiradores bucais; 
nas mordidas cruzadas linguais foram encontradas 50% de respiradores nasais 
e 50% de respiradores buco-nasais; os respiradores bucais e buco-nasais 
representam 75% dos portadores de lábios entreabertos, enquanto 58,7% dos 
respiradores nasais mantêm os lábios fechados, 60% dos que fazem baba 
noturna e 50% dos que roncam são respiradores bucais. Concluindo neste 
presente estudo que não houve diferença significativa nas alterações 
transversais em relação ao tipo de respiração, e não se pode afirmar que as 
alterações ântero-posteriores de Angle estão relacionadas com o tipo de 
respiração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&17°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Outubro/2012&

!
! 26!

 
TCC013 - INFLUENCIA DA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR NO PADRÃO 
FUNCIONAL MASTIGATÓRIO  
 
ALEMAN GC, FRANCO FP, ROTTA LO 
Ortodontia/Curso de odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A mordida cruzada posterior (MCP) se caracteriza por uma má relação 
transversal entre os arcos dentários superiores e inferiores, de origem 
esquelética ou dento-alveolar, que influencia o padrão de fechamento 
mandibular durante a mastigação. O objetivo foi relacionar a presença de MCP 
em relação a mastigação, dentição, perfil da face, prevalência quanto ao gênero, 
presença de assimetria, desvio mandibular e traumatismo. Foram avaliadas 51 
crianças sendo 31 do gênero masculino e 20 gênero feminino, por meio de uma 
pesquisa qualitativa realizada na Clínica de Odontologia da Unoeste, e os 
resultados foram submetidos ao teste qui-quadrado. Observou-se que 82,4% 
dos que apresentavam dentição mista e 66,7% que apresentavam dentição 
permanente não apresentavam MCP e nenhum dos pesquisados com dentição 
decídua apresentou esta má oclusão. Quanto ao perfil facial 84,6 % de perfil reto, 
75% de côncavo e 84,2% de convexo não apresentaram MCP.  Nos 
assimétricos 75% apresentavam MCP. Apenas 37,5% dos que apresentavam 
MCP não tinham desvio mandibular. Apresentavam MCP 30,8% mastigavam do 
lado esquerdo, 23,5% do lado direito e nenhum bilateralmente, mas não foi 
possível estabelecer uma relação entre lado de mastigação e MCP. Dos que 
tinham assimetria 76,9% mastigavam apenas de um lado. No gênero masculino 
ocorreu 19,4% de portadores de MCP contra 10% no gênero feminino. Pode- se 
concluir que não existe uma relação entre lado de mastigação e lado de MCP. 
Porém a presença de assimetria e desvio mandibular podem ser consideradas 
fatores pré disponentes ao desenvolvimento de MCP.  
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TCC014 - ESTUDO DA CRONOLOGIA DA ERUPÇÃO DENTARIA E ESTÁGIO 
DA FORMAÇÃO DE GERMES DE DENTES EM CRIANÇAS DE 3 A 12 ANOS 
DE IDADE 
  
LOPES ACS, ROTTA A, ROTTA LO 
Ortodontia/Curso de odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O desenvolvimento dos arcos dentários se caracteriza por uma sequência 
cronológica de erupção dos dentes na boca, podendo ocorrer variações 
importantes relacionadas com fatores tais como: gênero, raça, ambiente, nível 
socioeconômico e outros; a velocidade de chegada do dente na boca está 
relacionada com o estágio de formação de suas raízes. Este trabalho teve por 
objetivo investigar a cronologia da erupção dentária e formação das raízes dos 
dentes permanentes comparadas mediante a idade cronológica a fim de verificar 
possíveis variações. Foram analisados 25 indivíduos do gênero masculino e 25 
do gênero feminino com idades entre 3 e 12 anos, a partir de exame físico buco-
dentário  registrando-se em formulários os dentes decíduos e permanentes 
presentes no arco dentário, e com o emprego de radiografia panorâmica 
verificou-se o estágio de formação das raízes de todos os dentes permanentes 
através da tabela. Os resultados encontrados foram: comparada a idade 
cronológica com o estágio de formação da raiz 41% estavam na média, 20% 
mostraram-se precoce e 39% com retardo; comparada a idade dentária com o 
estágio de formação da raiz 52,25% estavam na média, 42,5% retardo e 5,25% 
precoce; houve diferença significativa (p=0,0063) na proporção de cada faixa em 
relação ao gênero. Vários estudos mostram precocidade na erupção dentária 
com prevalência no gênero feminino o que vem corroborar com os resultados 
encontrados nesse estudo. Concluiu-se que na avaliação geral, as idades 
cronológica e dentária estão compatíveis em 41% dos indivíduos, e com atraso 
na erupção em 39%, e quando avaliados por gênero existe uma precocidade 
para o gênero feminino, demonstrando que o gênero pode influenciar na idade 
dentária. 
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TCC015 - IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DE USUÁRIOS DE UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE 

 
NEVES AP, ALVES DM, GOMES LG 
Saúde Coletiva/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso  
 
Os fatores socioeconômicos muitas vezes são causadores de várias doenças, 
incluindo as doenças bucais, portanto, observa-se a necessidade de conhecer a 
realidade dos usuários do sistema público de saúde para o planejamento e 
realização de ações. Assim o objetivo desta pesquisa foi avaliar a situação 
socioeconômica, utilização de serviços odontológicos, morbidade bucal referida, 
autopercepção, impactos em saúde bucal e também os hábitos bucais dos 
usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro Brasil Novo do município de 
Presidente Prudente – SP. Esta pesquisa foi realizada através de uma entrevista 
feita por duas pesquisadoras com base em um roteiro pré-estabelecido, 
direcionada a 100 usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro Brasil Novo, 
dos quais 50 foram direcionadas aos pais ou responsáveis pelas crianças de 0 a 
5 anos (grupo 1) em relação à saúde bucal dos filhos e 50 foram direcionadas 
aos usuários a partir de 6 anos (grupo 2) em relação a sua própria saúde bucal. 
Os resultados mostraram que 86% dos usuários do grupo 2 acreditavam que 
necessitavam de tratamento odontológico; em relação à última consulta 
odontológica observou-se no grupo 1 que 62% nunca foram ao dentista; sobre o 
local desta última consulta, nota-se que a maioria procurou o serviço público 
(69% do grupo 1 e 82% do grupo 2). Diante dos dados obtidos conclui-se que os 
usuários pesquisados sentem grande necessidade de tratamento odontológico e 
que quando fazem uso de serviços odontológicos, a maioria o faz através do 
serviço público, evidenciando a importância de fortalecê-lo. 
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TCC016 - RISCOS OCUPACIONAIS QUÍMICOS IDENTIFICADOS POR 
CIRURGIÕES DENTISTAS E ESTUDANTES DE ODONTOLOGIA NO 
AMBIENTE DE TRABALHO 

  
 
DELAMARE ATC, SITOLINO CT, NAI GA 
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 
As consequências do trabalho para a saúde são resultado da interação do corpo 
com agentes/fatores existentes no meio ambiente de trabalho, caracterizando a 
exposição ocupacional. Cirurgiões-dentistas estão expostos a diversos riscos 
ocupacionais, sejam eles químicos, físicos, mecânicos, ergonômicos ou de 
acidentes. O objetivo deste estudo foi identificar se cirurgiões-dentistas e alunos 
do curso de Odontologia conhecem os riscos químicos aos quais estão expostos 
na prática de trabalho. Aplicou-se um questionário para 33 cirurgiões-dentistas e 
33 alunos do último ano do curso de Odontologia sobre seu conhecimento de 
quais os agentes químicos os profissionais de Odontologia estão expostos e 
quais os riscos oferecidos pela exposição a cada um destes agentes. Com 
exceção de éter e formol, a maioria dos estudantes está exposta a todos os 
agentes químicos estudados, enquanto os cirurgiões-dentistas estão menos 
expostos a éter, formol e cimento cirúrgico. A maioria dos alunos não associou 
16 produtos químicos, com problemas à saúde, entre eles, álcool, sabonete 
líquido antibacteriano, látex, talco, glutaraldeído, alginato, ionômero de vidro. A 
maioria dos cirurgiões-dentistas não associou 11 produtos com problemas à 
saúde, uma lista semelhante a dos estudantes. Nenhum cirurgião-dentista e 
somente 6,1% dos alunos associaram o risco de neoplasia com exposição a 
cimento/gesso. Somente 24,2% dos cirurgiões-dentistas e 21,1% dos estudantes 
associaram exposição ao metil metacrilato com alterações pulmonares. 
Cirurgiões-dentistas e alunos de Odontologia não têm um adequado 
conhecimento sobre os riscos envolvidos com a exposição aos produtos 
químicos que utilizam diariamente, podendo acarretar em doenças ocupacionais. 
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PR001 - COMPORTAMENTO PROFISSIONAL FRENTE À COLETA DO LIXO 
ODONTOLÓGICO 
 
BELLATO CP, FUDO FNK, OLIVEIRA A 
Biossegurança/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O gerenciamento de resíduos deve ser implantado e implementado em qualquer 
estabelecimento que preste serviços de atenção à saúde, conforme determinam 
as legislações federal, estadual e municipal no Brasil. Resíduos sólidos 
constituem importante problema sanitário quando não recebem os devidos 
cuidados e as medidas adotadas para sua solução adequada têm, sob o aspecto 
sanitário, objetivo comum a outras medidas de saneamento ambiental, como 
prevenir e controlar doenças a eles relacionadas. O gerenciamento inadequado 
de resíduos infectantes produzidos diariamente pelos serviços de saúde, aliado 
ao aumento significativo de sua produção, vem agravando os riscos à saúde e à 
população. Os profissionais da equipe de saúde bucal estão expostos 
diariamente ao mercúrio e a seus riscos de contaminação, que pode ocorrer por 
meio de diferentes fatores. Esse projeto tem como principal objetivo rever o 
comportamento profissional dos Cirurgiões Dentistas da cidade de Presidente 
Prudente e Mirante do Paranapanema frente à coleta do lixo odontológico, 
considerando a importância dessa coleta para a saúde da população e para a 
preservação do Meio Ambiente. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo e 
observacional, realizado no período do ano de 2012 a 2014, que abordará os 
aspectos do gerenciamento de Resíduos Sólidos de serviços de saúde (RSSS) 
em clínicas particulares da cidade de Presidente Prudente(SP) e Mirante do 
Paranapanema(SP). Esperamos com esta pesquisa, observar a conduta dos 
Cirurgiões Dentistas envolvidos quanto a importância ao descarte e coleta do 
lixo odontológico considerando as orientações contidas na Resolução CONAMA 
n° 358/05 e RDC ANVISA n° 306/04.  
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PR002 - AMELOGÊNESE IMPERFEITA COM ENVOLVIMENTO FAMILIAR - 
RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
DIAS BG, PIRES GB, CAIXETA RV, BERTÃO JM 
Estomatologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A Amelogênese Imperfeita é uma alteração no desenvolvimento do esmalte 
dental, caracterizada por desordens hereditárias que apresentam anormalidades 
na quantidade ou qualidade do esmalte dentário e ausência de alterações de 
ordem geral ou sistêmica. A formação do esmalte é um processo de múltiplas 
etapas, e problemas podem surgir em qualquer uma delas. Na sua forma mais 
suave, provoca descoloração, enquanto que na forma mais grave do esmalte, é 
hipomineralizado. Através do relato de caso clínico, a amelogênese imperfeita 
será diagnosticada com foco na hereditariedade, por meio de anamnese, exame 
clínico e exame radiográfico. A escolha do indivíduo para este projeto será feita 
através dos casos existentes na Clínica de Odontologia Integrada da Unoeste. 
Idade, etnia e gênero não interferirão na escolha. Sendo o indivíduo de menor 
idade, o responsável deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. Escolhido o caso, e concedida a autorização ao tratamento, este 
será de acordo com as causas e condições sócio-econômicas  do paciente. Com 
o presente projeto, espera-se que  haja o diagnóstico e tratamento, favorecendo 
a vida social do paciente e devolvendo os aspectos funcionais normais. 
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PR03 - ABORDAGEM ODONTOLÓGICA DO PACIENTE CARDIOPATA 
 
PEREIRA LC, GUY NA, AMARAL COF 
Pacientes com Necessidades Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Atualmente, observa-se que um número cada vez maior de pacientes que 
procuram o cirurgião-dentista para a realização de intervenções odontológicas 
apresentam algum tipo de cardiopatia. É de fundamental importância que o 
profissional esteja habilitado a reconhecer a existência destas doenças, bem 
como as suas implicações no plano de tratamento. Da mesma forma, deve-se 
avaliar criteriosamente a necessidade de encaminhar o paciente a um 
profissional da área médica para avaliação. Assim, este estudo tem por objetivo 
pontuar os cuidados que devem ser tomados durante o atendimento 
odontológico do paciente cardiopata, verificar a condição de saúde bucal e geral 
destes pacientes, investigar a dificuldade em conseguir atendimento 
odontológico e se já houve alguma intercorrência em tratamentos odontológicos 
anteriores. Será realizado um estudo descritivo, em pacientes entre 20 a 65 
anos de idade de ambos os gêneros. A amostra será realizada para observar a 
diferenciação de situação de saúde bucal e para não caracterizar a cardiopatia 
na odontogeriatria. Os examinadores previamente treinados e calibrados irão 
determinar o índice CPO-D e a necessidade de tratamento periodontal – por 
meio do índice periodontal comunitário (IPC). Para realização deste exame será 
utilizada sonda periodontal milimetrada, para diagnostico de bolsas periodontais. 
Os dados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma analise 
exploratória e posteriormente serão aplicados testes estatísticos. Espera-se com 
este estudo ampliar os conhecimentos sobre as diferenças e as dificuldades 
entre pacientes portadores de cardiopatia e instruir o profissional de saúde bucal 
quanto ao tipo de atendimento, para que não haja situações de estresse, medo e 
tensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&17°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Outubro/2012&

!
! 34!

 
PR004 - PACIENTES ANTICOAGULADOS – UMA VISÃO ODONTOLÓGICA 
 
SILVA LN, AKIYAMA MM, AMARAL COF 
Pacientes com Necessidades Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Algumas doenças cardiovasculares precipitam ação indesejada da coagulação 
sanguínea, necessitando do uso de anticoagulantes orais (ACO), que são 
substâncias que retardam a coagulação, pois afetam a ação plaquetária, e assim 
impedem a carboxilação dos fatores VII, IX, X e II da cascata de coagulação, 
indicações de terapêutica anticoagulante vêm se tornando cada vez mais 
freqüentes, conseqüentemente aumentando a ocorrência de pacientes usuários 
deste tipo de medicação nos consultórios odontológicos. Esse trabalho tem 
como objetivo identificar dificuldades de pacientes em uso de anticoagulantes 
orais em obter tratamento odontológico, investigar se houve necessidade de 
realização de procedimentos cirúrgicos bucais depois do uso dos medicamentos, 
verificar as complicações ocorridas nas cirurgias odontológicas e avaliar a 
situação da saúde bucal dos pacientes abordados. Após a aprovação do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista, e do Comitê de Ética 
do Hospital Regional de Presidente Prudente os voluntários serão convidados a 
participar da pesquisa, sendo que apenas serão avaliados após a assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e passarão por avaliação clínica 
que será realizada por meio do preenchimento de um formulário quantitativo 
estruturado e exame buco-dentário. Os dados obtidos serão tabulados e 
submetidos à análise estatística usando o teste Qui-Quadrado com nível de 
significância de 5% (Bioestat – Belém, Pará, Brasil). Espera-se com esse estudo 
levar aos profissionais da saúde bucal a informação sobre os anticoagulantes 
orais e também os procedimentos necessários para o atendimento dos 
pacientes que fazem o uso deste 
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PR005 - AVALIAÇAO DO INDICE DE INDIVÍDUOS PORTADORES DO 
BRUXISMO NA FAIXA ETARIA DE 3 A 12 ANOS 
 
SANOS MA, NACANO PG, ROTTA LO 
Ortodontia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Será feita uma investigação cientifica sobre o bruxismo na infância com 
finalidade de ressaltar a importância do diagnostico precoce e fornecer ao leitor 
importantes informações a respeito desta patologia. O bruxismo é o tipo de 
desordem funcional mais complexa e destrutivas que existem. É considerado um 
habito parafuncional involuntário, caracterizado pelo ato de ranger ou apertar os 
dentes durante o sono, ou durante o dia. São considerados principais fatores do 
desencadeamento do bruxismo: stresse, desarmonia familiar, depressão, 
ansiedade, uso de chupeta, habito de roer unhas, morder os lábios e sucção de 
dedo. Também é relatado nessa pesquisa a influencia de alguns fármacos sobre 
o bruxismo e da amamentação materna. Será feita uma entrevista composta 
pela ficha padronizada (Anexo I) para os dados pessoais. Na mesma ficha 
constará um odontograma onde serão notados os dados clínicos do paciente. 
Na mesma ficha constará um odontograma onde serão notados os dados 
clínicos do paciente. Espera-se encontrar dados que permitam determinar a 
incidência desta patologia em crianças de 3 a 12 anos de idade e possíveis 
indicações terapêuticas 
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PR006 - AVALIAÇÃO DA FORMA E CONHECIMENTO SOBRE 
HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS 
 
BIRAL CJ, BENELLI NNS, COELHO COL 
Prótese Total/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Uma das características da população idosa é a prevalência do edentulismo o 
qual implica na qualidade de vida do paciente, pois causa queda na qualidade 
nutricional, funcional e emocional destes. Com essa ausência dental o uso de 
próteses totais faz-se necessária. Embora seja de extrema importância estética 
e funcional, a higienização destas tem sido precária por falta de orientação 
adequada ou mesmo por negligência dos portadores, favorecendo tanto o 
aparecimento de placa bacteriana e biofilme na superfície das próteses como 
também doenças orais, principalmente a estomatite protética. Para uma correta 
higienização é recomendada a escovação mecânica associada a dentifrícios, e 
também o uso de higienizadores de dentaduras ou desinfetantes para realizar 
imersão. Este trabalho tem como objetivo conhecer os métodos e hábitos de 
higiene de próteses totais utilizadas por idosos de uma instituição na cidade de 
Presidente Prudente-SP e de pacientes usuários de próteses da clinica de 
Odontologia da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE, assim como 
avaliar o conhecimento dos portadores de prótese total sobre métodos de 
higienização e se receberam orientações adequadas de como realizá-la. Será 
aplicado um questionário de 20 questões fechadas, em 100 portadores de 
próteses totais abordando história do aparelho protético e o modo de limpeza 
utilizado por eles. O resultado da pesquisa será apresentado por tabelas em 
forma de estatística simples e quantitativa. Espera-se com este estudo levantar 
informações sobre higienização e utilização de próteses totais neste grupo de 
idosos, assim como avaliar sua eficácia podendo instruí-los corretamente para 
se obter uma boa saúde oral. 
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PR007 - PREVALÊNCIA DE TRAUMATISMOS DENTARIOS NA DENTIÇÃO 
DECIDUA 
  
NEVES ON, MONTAÑO BS, TAKAHASHI K 
Odontopediatria/Curso de Odontologia/Unoeste.  
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso   
 
Os traumatismos dentários são uma das principais ocorrência na odontologia, os 
mais freqüentes traumas ocorre na primeira infância, na faixa etária de 1 a 4 
anos de idade , quando estas iniciam suas atividades como, aprendendo a andar,  
seus primeiros passos, brincando, correndo pois sua coordenação motora não 
esta ainda bem estabilizada , onde ocorre assim a fratura dos dentes decíduos. 
Este trabalho tem como o objetivo avaliar a prevalência de traumatismos 
dentários. Serão avaliados 100 crianças de gêneros masculinos e femininos, 
freqüentadoras da Clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia 
UNOESTE de Presidente Prudente, em que será aplicado um questionário aos 
pais ou responsáveis sobre a presença desse traumatismo, será também 
avaliado o tipo da causa mais freqüente. Os resultados obtidos serão analisados 
estatisticamente, a partir da avaliação de fichas clinicas que ira avaliar quais são 
as causas mais freqüentes dos traumatismos na dentição decídua e qual foi a 
relação com o fator da causa e se obteve a procura por atendimento para tal 
ocorrência, e a partir desta avaliação espera-se ter o levantamento desses 
traumas.  
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PR008 - AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS  
CUTÂNEAS DE RATOS  
 
KATAYAMA G, CARVALHO T, NAI GA 
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O processo de cicatrização de feridas cutâneas envolve vários componentes 
celulares importantes e fatores colaboradores; sendo a desnutrição bastante 
desfavorável neste processo. A importância do ácido ascórbico na dieta como 
colaborador em cicatrização de feridas cutâneas é citado em vários estudos. O 
objetivo desta pesquisa será determinar a ação do ácido ascórbico na 
cicatrização das feridas cutâneas de ratos. Para este estudo, serão utilizados 48 
ratos Wistar albinos, adultos, machos. Os animais serão divididos em 2 grupos: 
A – Composto por 24 ratos que receberam vitamina C por gavagem, na dose de 
340mg/kg de 12/12h diluída em 1 ml de soro fisiológico a 0,9%; B – Composto 
por 24 ratos, os quais receberam água e ração ad libitum. No início do 
experimento, os animais serão anestesiados para realização de duas incisões. 
Uma sofrerá sutura (cicatrização por 1ª intenção) e a outra não (cicatrização por 
2ª intenção). Oito ratos de cada grupo serão sacrificados no 7º, 14º e 26º dia do 
experimento. Após o sacrifício, será retirado o segmento de pele contendo as 
áreas incisadas para análise histopatológica. Para o estudo proposto, espera-se 
que o ácido ascórbico seja uma medida profilática eficaz no processo de 
cicatrização de feridas cutâneas. 
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PR009 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DE UM NOVO CIMENTO ENDODÔNTICO 
À BASE DE MTA SOBRE DIFERENTES TIPOS BACTERIANOS 
 
CRISTÓFANO AR, CORTES SA, TEIXEIRA LM 
Endodôntia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O tratamento endodôntico tem por objetivo a eliminação das bactérias presentes 
na massa dentinária e prevenção da reinfecção, sendo esta etapa obtida por 
uma obturação adequada e um cimento endodôntico com propriedades 
antimicrobianas. Há vários tipos de cimentos, mas recentemente um novo tipo 
de cimento à base de MTA (Agregado de trióxido mineral) foi desenvolvido. O 
objetivo será avaliar a ação antimicrobiana do cimento MTA Fillapex em 
comparação aos cimentos AH Plus, Sealapex, Sealer 26, EndoFill sobre 
Enterococcusfaecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcusmutans e 
Candidaalbicans através da aferição dos halos de inibição obtidos. Neste estudo 
serão preparadas placas de petri de vidro com dimensões 90 mm de diâmetro e 
15 mm de altura com meio de cultura ágar Mueller-Hinton, serão confeccionados 
poços de 4 mm de profundidade e 5 mm de diâmetro no ágar, e nestes serão 
colocados os cimentos recém espatulados: MTA Fillapex; AH Plus; Sealapex; 
EndoFill; Sealer 26. Para maior confiabilidade, os testes serão realizados em 
triplicata, e em todas as placas, um sexto poço contendo solução de água 
destilada será utilizado como controle. Serão feitas aferições dos diâmetros dos 
halos de inibição obtidos após 24 e 72 horas para cada cimento, os valores 
serão anotados e tabulados para escolha do teste estatístico mais adequado 
para análise das médias. Os resultados serão expressos na forma de tabelas e 
gráfico. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam auxiliar o clínico 
geral ou especialista na escolha do melhor cimento endodôntico dentre os 
testados, levando-se em conta sua capacidade antibacteriana. 
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PR010 - AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL DA CERÂMICA DE 
DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E 
INJEÇÃO CONVENCIONAL 
 
NEVES DP, SANTOS ALC, GALHANO GAP 
Materiais Dentários/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A técnica de processamento das cerâmicas odontológicas esta diretamente 
relacionada às características finais destes materiais. Assim, este estudo tem 
por objetivo avaliar a adaptação marginal de uma cerâmica à base de dissilicato 
de lítio processada por diferentes técnicas: técnica CAD/CAM e técnica 
convencional. Serão confeccionados 10 modelos a partir de um troquel metálico, 
sobre os quais será realizado o escaneamento para obtenção do modelo virtual 
para processamento da cerâmica de dissilicato de lítio pela técnica CAD/CAM e 
posteriormente os mesmos modelos serão utilizados para a realização da 
técnica de injeção convencional. Para a realização da moldagem será utilizado 
um delineador com objetivo de padronizar a inserção do preparo. Serão então 
obtidos os modelos de gesso, do qual será realizado o escaneamento, desenho 
das infraestruturas no software e a fresagem para obtenção da cerâmica 
CAM/CAM (10 amostras), e a confecção dos copings para a injeção 
convencional, usando a técnica da cera perdida (10 amostras). A análise da 
discrepância marginal será feita em 12 pontos da margem do troquel, e os 
valores serão submetidos à média aritmética obtendo um único valor médio para 
cada coroa. Para análise desses resultados partiremos da hipótese de igualdade. 
A diferença estatisticamente significante, será testada por meio do modelo da 
análise de variância. O nível de significância será o valor convencional de 5%. A 
hipótese é a de que a cerâmica CAD/CAM apresente menor discrepância 
marginal. 
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PR011 - INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA: ALTERAÇÕES BUCAIS, 
SISTÊMICAS E ABORDAGEM ODONTOLÓGICA. 
 
FARAH GM, ANDRADE GR, AMARAL COF 
Pacientes especiais/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A insuficiência renal crônica (IRC) é uma doença sistêmica que consiste na 
perda da função do rim e do trato urinário, com isso os rins não são capazes de 
realizar as funções reguladoras ou de eliminar os resíduos metabólicos do corpo, 
consequentemente essas substâncias eliminadas na urina ficam acumuladas 
nos líquidos corporais levando a um rompimento das funções endócrinas e 
metabólicas. Por isso é necessário um tratamento como a hemodiálise que é um 
processo de filtragem e limpeza do sangue das substâncias que precisam sair 
da corrente sanguínea. A hemodiálise causa manifestações orais como: 
estomatite urêmica, infecções por cândida, diminuição do fluxo salivar, formação 
e acúmulo de cálculo dentário. Devido às muitas alterações que o programa de 
hemodiálise provoca na cavidade bucal, este estudo tem como objetivo verificar 
a condição de saúde bucal e geral destes pacientes, avaliar a dificuldade em 
conseguir tratamento odontológico e intercorrências em consultas anteriores, 
estabelecendo os cuidados pré, peri e pós operatório. Serão avaliados 30 
pacientes em programa de hemodiálise, que serão submetidos à exame 
estomatológico: dentário, periodontal e de mucosa bucal, para verificar as 
manifestações existentes. Será executada a avaliação do índice CPO-D e IPC. 
As variáveis coletadas serão tabuladas e submetidas a uma análise exploratória 
e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. A análise 
qualitativa será o método de análise de conteúdo e análise do discurso como as 
formas possíveis de tratamento dos dados da pesquisa. Espera-se com este 
estudo ampliar os conhecimentos sobre a saúde geral e bucal dos pacientes 
portadores de IRC, ensinar os profissionais da saúde bucal quanto ao tipo de 
tratamento adequado com todos os cuidados que devem ser tomados durante o 
atendimento. 
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PR012 - ODONTOLOGIA HOSPITALAR: IMPORTÂNCIA DA ARTICULAÇÃO 
ENTRE O ENSINO E A PRÁTICA 
 
CONCEIÇÃO FCD, DRUZIAN TS, AMARAL COF 
Odontologia Hospitalar/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A odontologia hospitalar é uma ciência que se atenta às alterações das 
condições bucais que causam impacto na condição sistêmica e que necessitam 
de intervenções, é a prática odontológica atuando em situações complexas, 
terapêuticas, paliativas e ações preventivas dentro de hospitais. A formação de 
cirurgiões dentistas deve conter em seu currículo de graduação, questões 
centrais sobre medicina bucal e experiência em Odontologia Hospitalar, 
possibilitando a vivência da dinâmica de um hospital para que haja a 
familiarização com a linguagem sistêmica, contribuindo assim na formação de 
um novo perfil profissional, que é o de saúde integral para os pacientes. O 
objetivo dessa pesquisa será analisar os diferentes olhares ou percepções das 
equipes de saúde hospitalar, usuários do sistema de saúde e alunos do curso de 
odontologia sobre a participação e inclusão do cirurgião-dentista como membro 
da equipe de saúde de um hospital e verificar a importância do programa de 
extensão em Odontologia Hospitalar do curso de Odontologia da Unoeste. A 
pesquisa será exploratória de abordagem qualitativa, será desenvolvida em três 
fases: Entrando no Campo, Ficando no Campo e Saindo do Campo, onde o 
pesquisador coletará as percepções dos participantes da pesquisa, através de 
uma entrevista estruturada qualitativa, que será gravada e posteriormente 
transcrita para que haja a análise dos dados que será realizada através do 
processo de análise-reflexão-síntese. Espera-se através deste estudo difundir o 
ensino e a prática da odontologia hospitalar, colaborando para um novo campo 
profissional, havendo o reconhecimento da Odontologia com parte integrante 
das equipes de saúde em hospitais. 
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PR013 - AVALIAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TERCEIROS MOLARES RETIDOS 
EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE WINTER 
 
MIRANDA ALD, SEREGHETTI SA, OLIVEIRA DL 
Cirurgia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Quando um dente apresenta-se retido, algumas formas de tratamento são 
propostas à ele, entre elas, a extração. Sabe-se da importância da exodontia de 
terceiros molares retidos para a prevenção da saúde bucal, que visa evitar que 
patologias se instalem na cavidade oral. Para planejar a exodontia devemos 
sempre classificar de acordo com Winter o posicionamento do elemento dental a 
fim de possibilitar-mos uma extração com o menor risco de complicações. Desta 
forma, este estudo tem o objetivo de investigar e avaliar a prevalência das 
posições dos terceiros molares retidos em relação à classificação de Winter, de 
100 pacientes da clínica de cirurgia, da Faculdade de Odontologia da 
Universidade do Oeste Paulista, na faixa etária de 18 a 40 anos de ambos os 
gêneros e raças que queiram submeter-se à extração de terceiros molares 
retidos, no período de outubro de 2012 a janeiro de 2014. Os materiais a serem 
utilizados serão arquivos de radiografias panorâmicas, realizadas no aparelho 
Vatech X-Ray System, modelo Pax 400C. Será coletado do paciente dados 
referentes à idade, gênero, quais os terceiros molares que apresentam-se 
retidos e classificá-los de acordo com as classificações de Winter. Para a 
avaliação dos resultados desta pesquisa, os dados coletados serão tabulados e 
analisados estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis, correlacionando 
a frequência por faixa etária, gênero e pela posição que se encontra no arco 
dental. Espera-se que a prevalência de terceiros molares retidos se encontrem 
maior no gênero feminino e que a classificação mais prevalente seja a posição 
mesioangilar. 
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PR014 - AVALIAÇÃO DO HEMOGRAMA EM PACIENTES HIV POSITIVOS 
COM O USO DE AZT 
 
TAKAHASHI YM, POLISINI GI, BERTAO JM 
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A AIDS foi reconhecida em meados de 1981, sua principal causa é o 
comprometimento do sistema imune sendo conhecida também como HIV (Vírus 
da Imunodeficiência Humana). Os sintomas da AIDS são parecidos com o da 
gripe e  depois que a pessoa é contaminada, a doença se instala podendo durar 
um longo período de forma assintomática , O principal meio para o tratamento 
da AIDS é o uso de anti-retrovírais, que melhora os resultado clínicos, controla o 
avanço da doença, diminuindo a taxa de mortalidade. O mais usado é o AZT, 
conhecido como zidovudina, que através da ação da transcriptase reversa, inibe 
a síntese de RNA viral. O exame requerido neste caso é o hemograma, avalia 
quantitativa e qualitativa os elementos celulares do sangue. Para a interpretação 
deste, é necessário conhecimento da tecnologia empregada e capacidade de 
expressar os resultados com relação a patologia. Através deste estudo, tem-se 
como objetivo, avaliar os apectos hematológicos em pacientes portadores do 
HIV positivo com o uso de AZT, através do exame de hemograma, com iniciação 
após a aprovação do comitê de ética (ANEXO 1). Os resultados obtidos serão 
comparados com dados tabulados da literatura, e os pacientes que 
apresentarem alterações serão encaminhados ao Hospital Regional de 
Presidente Prudente e serão tomadas as devidas providencias de acordo com 
cada caso. 
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PR015 - MESIALIZAÇÃO DE SEGUNDO MOLAR SUPERIOR ESQUERDO 
COM A UTILIZAÇÃO DE MINI-IMPLNATE NO TRATAMENTO 
ORTODÔNTICO 
 
 
LIMA C, BETINELI G, FARIA-JR EM 
Denstística/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
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, apresenta custo 
baixo e tem boa aceitação por parte dos pacientes. O mini implante é um 
dispositivo não osseointegrado feito de liga de titânio ou aço inoxidável que 
auxilia em várias aplicações clínicas como correção de mordida profunda, o 
fechamento dos espaços de extração, a correção do plano oclusal inclinado, o 
alinhamento da linha média dentária, extrusão de caninos impactados, extrusão 
e verticalização de molares impactados, intrusão de molares e outros. Este 
trabalho de relato de caso clínico tem como objetivo realizar o fechamento do 
espaço do primeiro molar superior esquerdo, de uma paciente do sexo feminino, 
que foi perdido a 10 anos, utilizando mini-implantes.  A taxa de sucesso do 
tratamento é de 90% e só nao é indicado para pacientes com restrições 
cirúrgicas, com espaço insuficiente ou volume de osso entre as raízes dos 
dentes, fumantes e pacientes com má higiene bucal. Nesse relato de caso 
iremos comprovar o sucesso ou nao da utilização com objetivo pleno de 
favorecer tanto o paciente com o resultado final, quanto o profissional que irá 
realizar a técnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&17°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Outubro/2012&

!
! 46!

 
PR016 - O PAPEL DO ODONTÓLOGO JUNTO AO IDOSO COM 
TRANSTORNO DEPRESSIVE 
 
MORATO DN, FABRIS MB 
Psicologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

  
Idoso é aquele que tiver 60 anos ou mais se reside em países em 
desenvolvimento, e 65 anos ou mais se reside em países desenvolvidos. A 
população idosa no Brasil vem aumentando consideravelmente, e traz desafios 
cada vez maiores aos serviços e aos profissionais de saúde, pois apesar de ser 
considerado um processo normal e gradual, leva a deterioração endógena das 
capacidades funcionais do organismo. Diante disso, a meta no atendimento à 
saúde deixa de ser a de apenas prolongar a vida, mas, principalmente, a de 
manter a capacidade funcional do indivíduo. Devido às alterações fisiológicas e, 
consequentemente, ao aparecimento das diversas doenças crônicas, os idosos 
estão mais sujeitos a encontrar ambientes sociais que variam do não-responsivo 
ao rejeitador. Relacionado à esses fatores aparece a depressão, onde o 
paciente pode mostrar negligência com a higiene bucal e não corresponder ao 
tratamento odontológico proposto. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é 
apresentar a importância da assistência odontológica na saúde bucal de idosos 
com transtorno depressivo. A metodologia se baseou na pesquisa bibliográfica 
em livros e bases de dados com uma busca on-line na literatura. Assim, espera-
se obter informações sobre a atuação do odontólogo na saúde do idoso com 
transtorno depressivo, considerando-se que este necessita de cuidados 
especiais também quanto a saúde bucal, já que esta exerce grande influência no 
aparecimento de doenças sistêmicas nesse paciente. 
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PR017 - INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA DE BEBER NAS ALTERAÇÕES 
BUCAIS CAUSADAS PELA INTOXICAÇÃO POR CÁDMIO: UM ESTUDO 
EXPERIMENTAL EM RATOS 
 
LIMA BKS, MELO DM, PARIZI JLS, NAI GA, BREMER NETO H, PARDO PE 
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O cádmio é um metal muito utilizado na indústria. Pode ser encontrado em 
alguns produtos de uso odontológico. Este estudo visa avaliar o efeito do pH da 
água nas alterações bucais provocadas pela intoxicação por cádmio. Serão 
utilizados 91 ratos Wistar, adultos, machos. Que serão divididos em 7 grupos: A 
– Com 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio na água de beber 
com pH neutro (pH 7,0); B – Com por 15 ratos que receberão solução de cloreto 
de cádmio na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C – Com 15 ratos, os quais 
receberão solução de cloreto de cádmio na água com pH básico (pH 8,0). D – 
Com 15 ratos que receberão água de beber com pH ácido (pH 5,0); E – Com 15 
ratos que receberão água de beber com pH básico (pH 8,0); F – Com 8 ratos, os 
quais receberão ciclofosfamida em dose única subcutânea (50mg/kg) no 
primeiro dia do experimento (grupo controle positivo para o teste do 
micronúcleo); G – Com 8 ratos, os quais receberão água e ração (grupo controle 
negativo para o teste do micronúcleo). Todos receberão água e ração ad libitum. 
Os ratos serão sacrificados 6 meses após o início do experimento. Serão 
retirados fragmentos do palato, mucosa jugal, língua e glândula salivar para 
análise microscópica. Será coletado material da medula óssea no momento do 
sacrifício para realização do teste do micronúcleo. Espera-se observar 
diferenças no desenvolvimento das alterações bucais provocadas pela 
intoxicação por cádmio segundo o pH da água de beber. 
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PR018 - FIBROMA OSSIFICANTE: RELATO DE CASO CLÍNICO  
 
JACOMELLI CL, GIMENES TB, PARIZI AG  
Estomatologia/Curso de Odontologia/Unoeste  
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso  
 
O fibroma ossificante periférico é uma lesão cujo diagnóstico  tem-se mostrado 
intrigante e confuso uma vez que, apresentam semelhanças clínicas,  
radiográficas e até histopatológicas com outras lesões como principalmente, a 
displasia fibrosa e a displasia cemento-óssea. É uma lesão de crescimento 
gengival relativamente comum que é classificado como lesão de natureza 
reativa não neoplásica com localização exclusivamente gengival e no rebordo 
alveolar, acomete mais o gênero feminino, com preferência pela segunda a 
quarta década de vida, na região anterior na maxila ou mandíbula. O objetivo 
deste estudo será relatar um Caso Clínico de fibroma ossificante periférico, 
ressaltando a importância dos devidos cuidados básicos com a saúde bucal, 
tanto por parte do paciente, quanto durante a abordagem estomatológica pelo 
cirurgião dentista. O relato de caso será de um  paciente do gênero masculino, 
que foi atendido pela  disciplina de Estomatologia da Faculdade de Odontologia 
da UNOESTE. Após anamnese e exame físico buco dentário, foi constatado 
aumento de volume no rebordo alveolar superior direito, região de canino,  de 
coloração rósea e recoberto por mucosa íntegra, com aproximadamente 2cm de 
comprimento, consistência dura a palpação. O caso está sendo monitorado no 
que se refere  ao tratamento, prognósticos e proservação. Espera-se com este 
estudo demonstrar condutas de diagnóstico e tratamento do fibroma ossificante.   
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PR019 - PREVALÊNCIA DE VARIZES LINGUAIS EM PACIENTES 
ALCOÓLATRAS 
 
FONTANA A, RODRIGUES BJ, PARIZI JL 
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A língua tem função de gustação, mastigação, deglutição, fala e sucção. 
Apresenta formato ovóide e achatado, sendo dividida anatomicamente em dois 
terços anteriores e um posterior. Em sua face superior encontra papilas 
gustativas, e na inferior apresenta veias raninas e o freio lingual. A língua e o 
espaço sublingual são drenados pelas veias dorsais da língua, profundas da 
língua e a sublingual. As veias raninas drenam a língua e se encontram na veia 
lingual, formando o plexo pterigóideo. As varizes linguais são tortuosas, 
anormais e extensas. Relacionada com a alteração do tecido que suporta o vaso, 
é uma lesão benigna, adquirida, e ocorre uma mudança no fluxo sanguíneo. 
Entre as complicações que acometem alcoolistas podemos citar a encefalopatia 
hepática e o surgimento de varizes gastroesofagianas causadas pelo aumento 
da pressão venosa, fazendo parte as varizes sublinguais desse sistema. Este 
trabalho visa averiguar a prevalência de varizes linguais, em pacientes com 
idade entre 20 a 40 anos considerados alcoólatras. Serão avaliados trezentos 
pacientes, entre vinte e quarenta anos de idade (150 pacientes alcoólatras e 
usuários de drogas ilícitas do CAPS de Presidente Prudente, Martinópolis e 
Rancharia e 150 da Clínica Odontológica da Faculdade de Odontologia de 
Presidente Prudente – UNOESTE). Serão avaliadas dilatações de veias raninas 
visíveis a olho nu, e será feito o exame clínico na cavidade bucal em todos os 
pacientes. Espera-se comprovar que o álcool agindo sobre o sistema porta, 
provoque um aumento da pressão hidrostática nas veias raninas, o que pode ser 
indícios de alterações circulatórias importantes. 
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PR021 - PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM PRÉ-ESCOLARES DE 
ENSINO PÚBLICO E PRIVADO E FATORES SOCIOECONÔMICOS 
 
GUSMAN DJR, TELLES LQ, PRADO RL  
Saúde Coletiva/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Atualmente, a correlação entre fatores socioeconômicos e prevalência de cárie 
dentária vem ganhando enfoque notório com o declínio de prevalência desta 
doença devido às melhorias das condições de vida de indivíduos de países 
desenvolvidos e em desenvolvimento, mostrando, portanto, uma constante 
relação entre qualidade de vida e cárie dentária. O objetivo desta pesquisa é 
verificar a prevalência de cárie dentária em pré-escolares de ensino público e 
privado para posteriormente, comparar possíveis resultados e alocá-los a 
questão socioeconômica, tendo assim, estrutura plausível para averiguar o 
conceito de polarização. Serão incluídos pré-escolares de 5 anos, ambos os 
sexos, sem distinção de etnia e separados nos seguintes grupos: Grupo A¹, pré-
escolares de ensino público e Grupo A², pré-escolares de ensino privado. Os 
examinadores previamente treinados e calibrados terão como base o projeto SB 
Brasil em alguns aspectos, sendo eles: relação socioeconômica, índice ceo-d, 
ficha de exame e materiais utilizados. Os resultados serão utilizados como 
método comparativo entre ambos os grupos. Espera-se com esta pesquisa, 
determinar a influência da dinâmica de associação entre fatores 
socioeconômicos e cárie dentária, aduzindo a uma polarização. 
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PR021 - ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS EM PACIENTES COM HIV 
QUE FAZEM USO DO AZT  
 
BERTAO JM, OLIVEIRA EMD, PEREIRA IO  
Patologia/Curso de Odontologia/Unoeste  
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
As manifestações orais podem ser o primeiro sinal clínico da infecção pelo HIV. 
As doenças que acometem a cavidade bucal com mais frequência pelo vírus do 
HIV são: Candidíase, Leucoplasia Pilosa, EGL (eritema gengival linear), GUN 
(gengivite ulcerativa necrosante), PUN (periodontite ulcerativa necrosante), 
Sarcoma de Kaposi e Linfona não-Hodgkin. Assim, esse projeto tem como 
objetivo de avaliar as  alterações estomatológicas em pacientes com HIV que 
fazem o uso do AZT. E, posteriormente identificar se as manifestações em 
questão são causadas pelo vírus ou se elas são decorrentes ao tratamento. 
Esse antirretroviral impede a multiplicação do vírus, combatendo o 
enfraquecimento do sistema imunológico, onde o seu principal efeito adverso é a 
mielossupressão. Serão incluídos pacientes do DST/AIDS, homens, mulheres, 
mulheres gestantes e crianças, como critério para a realização desse projeto, os 
pacientes deverão estar usando a medicação em questão a pelo menos 6 
meses, será  analisado então as condições e as possíveis manifestações bucais, 
devido ao uso contínuo de AZT, para dar soluções e realizar  o tratamento 
dessas alterações. Os dados coletados serão primeiramente tabulados e 
submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão aplicados os 
testes estatísticos adequados. Espera-se comprovar que o medicamento AZT 
provoca manifestações bucais em pacientes imunodeprimidos, quais alterações 
serão provocadas por ele, como e quando começam a se manifestar, antes ou 
durante o uso do medicamento 
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PR023 - CLAREAMENTO INTERNO EM DENTE TRATADO 
ENDODONTICAMENTE – RELATO DE CASO DE CLÍNICO 
 
SANTOS HF, GONÇALVEZ MRL, CAIXETA RV 
Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
Atualmente os agentes clareadores possuem baixo peso molecular e 
capacidade de desnaturação de proteínas atuando através da reação de 
oxidação que provoca a troca de íons na estrutura dental agindo nas 
macromoléculas sendo responsável pelo o efeito clareador do dente. As 
manchas intrínsecas são comuns nos dentes tratados endodonticamente 
comprometendo a harmonia facial principalmente do sorriso. O clareamento 
dental interno é um tratamento bastante solicitado e considerado importante 
devido à preservação de estrutura dental e em virtude de seus bons resultados 
estéticos, além disso, é um método simples com resultados rápidos e 
satisfatórios. O objetivo desse caso clínico é verificar as diferentes seqüências 
técnicas e os materiais utilizados para a realização do clareamento interno em 
dentes desvitalizados e demonstrar, através de um caso clínico, uma seqüência 
clínica utilizando perborato de sódio. Após a aprovação do Comitê de ética em 
Pesquisa, será selecionado um paciente com discromia de dente tratado 
endodonticamente em uma das Clínicas da Faculdade de Odontologia de 
Presidente Prudente, sem distinção de gênero, idade e etnia para a realização 
do clareamento interno conforme a literatura estudada, havendo necessidade 
deste sujeito da pesquisa assinar o termo de consentimento livre e esclarecido 
(anexo II). Espera-se com o tratamento solucionar a discromia do dente 
desvitalizado contemplando as necessidades clínicas e estéticas do paciente. 
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PR024 - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM O USO DE DIFERENTES 
SOLVENTES 
 
FREITAS FCS, PEREIRA RS, TEIXEIRA LM 
Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O sucesso do tratamento endodôntico consiste na eliminação da microbiota e 
prevenção da recontaminação por infiltração via ápice pós tratamento. Falhas 
que exigem retratamento acontecem devido à infecção microbiana, por técnica 
inadequada, ou pela re-infecção dos canais. Um requisito para os materiais 
obturadores é serem de fácil remoção, sendo que esta, pode ser realizada com 
o uso solventes. Tais produtos devem remover o material obturador sem , no 
entanto alterarem a estrutura das paredes dentinárias para nova obturação.O 
presente trabalho utilizará raízes palatinas de molares (n=50), padronizadas em 
16 mm, onde serão tratadas e obturadas com cones de guta percha e cimento 
AH Plus, condicionadas em saliva artificial e após três meses, divididas em 
grupos e desobturadas como segue: GI Controle; GII Xilol, GIII Eucaliptol, GIV 
Citrol e GV Endosolv R. No GI não será realizada desobturação. Será realizado 
o retratamento dos canais, as raízes mantidas em saliva artificial, e após três 
meses, realizada secção em três regiões: cervical, média e apical, com retirada 
de slices de dentina/obturação de 1 mm de espessura. Para verificação da 
adesividade do material obturador à dentina, será realizado o teste de push-out, 
utilizando a máquina de ensaios universal Instron 4444. Espera-se que os 
resultados mostrem qual grupo terá maior influência na adesão da obturação. Os 
resultados serão tabulados para escolha do teste estatístico mais adequado. O 
objetivo do presente trabalho será avaliar a força de adesão entre os grupos e 
determinar a influência do solvente através do teste de push-out. 
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PR025 - CORREÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SORRISO ATRAVÉS DE 
LENTES DE CONTATO 
 
SILVEIRA JM, PASSOS JPT, CAIXETA RV 
Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
A aparência tem se tornado um fator muito importante na rotina das pessoas 
hoje em dia e, uma peça chave par se ter uma boa aparência é ter um sorriso 
vistoso e saudável.Com isso surgiu uma grande procura por métodos 
odontológicos que tornasse isso possível, e a partir daí criou-se essa técnica 
com lentes de contato feitas de laminado cerâmico, que são facetas de 
porcelana bem finas coladas no dente. Esse projeto tem como objetivo fazer a 
reabilitação de sorrisos através do uso de lentes de contato feitas de facetas de 
porcelana, corrigindo pequenos diastemas, imperfeições anatômicas e outros 
pequenos problemas de aparência. O paciente é submetido à uma anamnese 
primeiramente e um exame clínico, pois para aplicar esta técnica não se pode 
ter nenhum outro problema periodontal, ou cáries. Depois é recomendado que 
se faça um clareamento, pois as facetas são muito finas e, portanto ficam 
translucidas. É uma técnica minimamente invasiva onde, na maioria dos casos, 
não precisa fazer um desgaste do dente e tambem muito rápida, pois em poucas 
consultas o tratamento é concluído.Se for feita a manutenção e conservação 
correta, é bastante duradouro e tem boa estabilidade de cor, por isso é a melhor 
opção criada até hoje para se obter um resultado satisfatório, rápido e duradouro 
de reparo do sorriso.   
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PR026 - AVALIAÇÃO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL DO SDR® (SMART 
DENTINE REPLACEMENT) USADO COMO BASE EM RESTAURAÇÕES DE 
RESINA COMPOSTA. 
 
BICALHO MC, TEIXEIRA LM, BICALHO MCP 
Dentística/Faculdade de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso  
 
Dentre as propriedades ideais de um material forrador, destaca-se seu poder de 
selamento entre sua interface e a parede dentinária. O presente estudo visa 
comparar um novo cimento resinoso forrador em comparação a um cimento 
ionomérico convencional pelo teste de penetração bacteriana. Serão utilizados 
30 pré-molares inferiores humanos hígidos, que receberão abertura coronária e 
serão acomodados em plataformas de maneira que seu ápice radicular esteja 
em contato com meio de cultura estéril. As plataformas consistirão de tubos de 
Eppendorf de 2 mL seccionados transversalmente e inseridos em frascos de 
vidro. Os dentes serão divididos em 4 grupos de acordo com o material forrador 
utilizado nas cavidades: G1 (SDR®); G2 (Vidrion F); G3 (controle negativo - 
dentes hígidos) e G4 (controle positivo - cavidades sem material forrador). Uma 
vez acoplado à plataforma e realizado o preparo dos grupos, cada dente 
receberá a inoculação de 0,1 mL de uma suspensão de Enterococcus faecalis e 
mantidos em estufa bacteriológica, a infiltração marginal será avaliada pela 
turvação do meio de cultura, e conseqüente infiltração do Enterococcus faecalis 
nas margens do material forrador. Os resultados serão expressos na forma de 
gráficos e tabelas, será utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (p<0) 
para análise dos dados. Espera-se que este trabalho colabore com informações 
sobre as propriedades seladoras de um novo material. 
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PR027 - PREVALENCIA DE TRAUMATISMO ALVEOLO DENTARIO EM 
ODONTOPEDIATRIA 
 
AGUIAR LRG, PANUCCI GGM, OLIVEIRA DL 
Cirurgia/Faculdade de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusao de Curso  
 
O traumatismo dentoalveolar é um acontecimento de muita preocupação entre 
os odontólogos, pois compromete regiões nobres da face e dentes, podendo 
acometer a qualidade de vida do paciente. Estas lesões geralmente ocorrem em 
crianças, em decorrência de quedas e esportes e em pacientes com distúrbios 
neurológicos e psiquiátricos. As crianças mais acometidas são do sexo 
masculino, visto que realizarem um maior índice de atividade em relação as 
crianças do sexo feminino. A maioria das crianças acometidas não procuram 
assistência odontológica. Há uma classificação dos tipos de traumas, onde 
classificamos as fraturas de esmalte, lesões envolvendo os tecidos periodontais, 
os traumatismos em relação ao osso de sustentação e traumatismos à gengiva 
ou mucosa oral. Levando em consideração os aspectos abordados, o objetivo 
desse trabalho é avaliar a prevalência do traumatismo dentoalveolar na clínica 
de Odontopediatria da UNOESTE, bem como a causa, a idade e sexo do 
paciente e o tipo de traumatismo. Será realizada uma coleta de dados com 100 
pacientes, de ambos os sexos, de idade entre 3 a 12 anos, no período de agosto 
de 2012 a junho de 2013. Os dados serão coletados e anotados em uma ficha 
clínica, após a coleta dos dados, estes serão tabulados e realizada a análise 
estatística Kruskal-Wallis 
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PR028 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÓTESE 
DENTÁRIA 
 
PICOLO RC, STRAIOTO FG 
Prótese Dental/Curso de Odontologia/Unoeste 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 
O aumento da expectativa de vida é uma tendência observada na população 
mundial, resultando em um aumento de pacientes desdentados e usuário de 
prótese total. O controle e manutenção de uma higienização efetiva é 
indispensável para remoção de do biofilme, pois este formado pela associação 
de fungos e bactérias é o principal fator etiológico de estomatite protética e 
algumas doenças sistêmicas. Assim, o objetivo deste estudo será revisar a 
literatura os materiais e métodos de controle e remoção de biofilme de prótese 
removível total e adicionalmente sugerir o meio mais efetivo para controle e 
prevenção de biofilme. Serão acessadas base de dados para pesquisa de 
artigos da literatura Odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos 
de 1990 a 2012. As bases de dados acessadas serão: Biblioteca virtual em 
Saúde (BVS), LILACS, Medline, Scielo e Scorpus. As palavras chaves que serão 
usadas: oral health, denture cleansers, denture estomatits, biofilme de prótese, 
limpadores químicos e serão usadas de forma isoladas e em combinação 
durante a pesquisa. À partir de uma lista de referencias bibliográficas obtida das 
buscas, serão selecionados artigos que serão consultados para elaboração do 
trabalho. Espera-se agrupar as principais características (vantagens e 
desvantagens) dos métodos de higienização de prótese, mecânicos e químicos 
além de verificar qual possui melhor efetividade na remoção e controle de 
biofilme de prótese totais. 
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Resumos de Casos Clínicos- 2°semestre 2012 - 
___________________________________________ 
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CC031 - ENXERTO GENGIVAL LIVRE COM FINALIDADE ESTÉTICA E 
FUNCIONAL: RELATO DE CASO CLÍNICO 
 
YOKOYAMA MM, VASCONCELOS RLA, VENTURIN ZTR. 
Periodontia/Curso de Odontologia/Unoeste 
Relato de Caso Clínico 
 
A gengiva é mais do que a moldura dos dentes, é ela quem os sustenta, 
juntamente com os ossos que fixam os dentes e os mantém no lugar, além de 
ajudar a embelezar o sorriso. O deslocamento da margem gengival, provocando 
exposição radicular, denominada recessão gengival, pode ocorrer em um só 
dente ou em vários, causando efeito antiestético, além da sensibilidade dolorosa. 
Na maioria dos casos, a causa das recessões gengivais é multifatorial e é 
necessário que se faça sua remoção antes do início do tratamento. O enxerto 
gengival livre (epitélio-conjuntivo) tem a finalidade de restabelecer a posição da 
margem gengival e evitar outras alterações como hipersensibilidade dentinária, 
risco de cárie de raiz, lesões de abrasão e erosão e maior predisposição ao 
acúmulo de biofilme dental. A opção de tratamento nesse caso clínico foi o 
enxerto gengival epitélio-conjuntivo, que além de aumentar o tecido 
queratinizado (principal indicação), conseguiu o recobrimento radicular, 
valorizando a estética.  
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de 
Conclusão de Curso - 2°semestre 2012 - 

___________________________________________ 
 
 
Menção Honrosa 1: 
TCC05 - CITOPATOLOGIA: UMA TÉCNICA APLICÁVEL PARA O 
DIAGNÓSTICO DE LESÕES DA CAVIDADE ORAL? UM ESTUDO POR 
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 
Alunos: Éder da Silva Dolens e Fabrícia Venancio Dolens 
Orientadora: Gisele Alborghetti Nai 
Co orientador: José Luis Santos Parizi 
 
* Foram premiados 4 trabalhos de TCC – porque 2 trabalhos obtiveram notas 
iguais em primeiro lugar. 
 
Menção Honrosa 2: 
TCC15 - IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DE USUÁRIOS DE UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE 
Alunos: Adriele de Paula Neves e Daiane Mayara Alvez 
Orientadora: Luciane Regina Gava Gomes 
 
Menção Honrosa 3: 
TCC01- ANÁLISE DA AUTO-PERCEPÇÃO E SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM 
DIFERENTES GRUPOS POPULACIONAIS 
Alunos: Daniele Março de Sousa Rocha e Mariana Yurico Murayama Nih 
Orientadora: Eliane Crisitna Gava Pizi 
 
Menção Honrosa 4 
TCC11- HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA: PREVALÊNCIA EM 30 
ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE. 
Alunos: Larissa Segato Trondi e Marina Carvalho Giareta 
Orientador: Arlete Gomes Parizi  
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de 

Conclusão de Curso - 2°semestre 2012 - 
___________________________________________ 

 
 
Menção Honrosa 1 
PR010 – AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO MARGINAL DA CERÂMICA DE 
DISSILICATO DE LÍTIO PROCESSADA PELA TÉCNICA CAD/CAM E 
INJEÇÃO CONVENCIONAL 
Alunos: Débora de Paula Neves e André Luis de Castro Santos 
Orientador: Graziela A. P. Galhano 
 
Menção Honrosa 2 
PR008 - AÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 
CUTÂNEAS DE RATOS  
Alunos:  Giovana de Carvalho Katayama e Tayane Carvalho Isidora da Silva  
Orientadora: Gisele Alborghetti Nai 
 
Menção Honrosa 3 
PR024 - AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE DENTINÁRIA APÓS 
RETRATAMENTO ENDODÔNTICO COM O USO DE DIFERENTES 
SOLVENTES 
Alunos: Fernanda C Simões de Freitas e Rodrigo Silva Pereria 
Orientadora: Lígia Moraes Teixeira 
 


