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ANÁLISE DA AUTO-PERCEPÇÃO E SAÚDE BUCAL DE IDOSOS EM DIFERENTES 
GRUPOS POPULACIONAIS 

 
DANIELE MARÇO DE SOUSA ROCHA

MARIANA YURICO MURAYAMA NIHI
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI

Nas últimas décadas, o envelhecimento populacional no Brasil vem ocorrendo de forma crescente,
sendo um dos fenômenos mais importante da atualidade.  Dado a relevância de se conhecer o estado 
de saúde bucal do idoso, o presente estudo, tem 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, visto que
é um assunto pouco estudado e de extrema importância para a sociedade.  O projeto foi aprovado 
pelo CEP com número de protocolo 549. Participaram do estudo 150 idosos com idade igual ou 
superior a 60 anos de ambos os gêneros, sendo 50 idosos abordados na clínica de Odontogeriatria
da UNOESTE de Presidente Prudente - SP; 50 idosos abordados nos mutirões de saúde realizados
pela mesma e 50 idosos abordados na UBS da cidade de Júlio Borges - PÍ. A auto-percepção foi 
obtida através do Índice de Saúde Bucal Geriátrico (GOHAI) e um questionário proposto por Silva
e Castellanos (S&C). O exame clínico foi utilizado para verificar a situação de saúde bucal do idoso
e foram coletados dados como: lesões em tecidos moles, presença ou ausência de biofilme e cárie,
condição periodontal, CPOD, uso e/ou necessidade de próteses. Os dados foram analisados por
estatística descritiva e testes não paramétricos (Kruskal-Wallis, teste Student-Newman-Keus).  Para 
o índice de GOHAI não houve diferença estatística entre as três populações estudadas (26,9/
Clínica; 27,9/Mutirão e 26,5/Piauí). Quanto às demais variáveis, só foram encontradas diferenças
entre grupos para Obturados e CPO, dentição e necessidade de próteses. A necessidade de duas 
próteses totais (superior e inferior) é bem superior para os grupos Mutirão e Piauí, enquanto o grupo
Clínica destaca-se na necessidade de uma prótese fixa, ou uma prótese parcial removível. O teste de
correlação de Spearman entre o índice GOHAI e as demais variáveis demonstrou fraca correlação
para as variáveis questionário de S&C e uso de próteses.  Muitas vezes os pacientes, principalmente 
os desdentados, só procuram o atendimento odontológico à medida que sentem que algum problema 
bucal possa estar acontecendo, ou da necessidade de próteses. Infelizmente esta situação não é a
ideal, visto a necessidade de consultas periódicas para o controle e manutenção da saúde bucal.
Assim o índice de GOHAI verificaria a capacidade do paciente perceber se algum problema possa 
estar acontecendo. Apesar do índice de GOHAI ter sido semelhante para os diferentes grupos
estudados, diferenças foram encontradas no exame clínico. 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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ANÁLISE RADIOGRÁFICA DE AGENESIA DENTÁRIA. 
 

RENATA APARECIDA PAULI DE OLIVEIRA RICCO
WILLANY VIEIRA BATISTA DA SILVA 

MARIA DE SANTANA SOUZA

Agenesia é uma anomalia do desenvolvimento dentário frequente no ser humano, e 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. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista
(Protocolo N°444/10), foram avaliadas as 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 negastocópio em ambiente escuro para possibilitar a análise. Foram 
avaliadas 600 radiografias panorâmicas de pacientes na faixa etária entre 9 e 16 anos. Foram
encontrados 171 casos de agenesia, sendo 82 casos em voluntário do gênero masculino e 89 casos
em voluntário 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%) e 1° pré-molar e incisivo central (0,6%) em todos os quadrantes, sendo mais
frequente no quadrante superior e no gênero feminino. -A etiologia da agenesia dental apresenta 
caráter multifatorial, tendo a hereditariedade seu principal fator de origem, no entanto, os resultados
encontrados pode ser justificado por mudanças evolutivas na oclusão humana que resultaram na
retração dos maxilares limitando o espaço necessário para acomodar todos os dentes e 
consequentemente, o último dente de cada série tende a desaparecer (terceiros molares, segundos
pré-molares e incisivos laterais), (Della Serra (1981)7, Hernández et.al. (2009)17 ). No presente
estudo os 3° molares apresentaram a maior frequência de agenesia (65%), seguido pelos 2° pré-
molar (5,8%) e incisivo lateral (4,8%), concordando com Borba et.al.(2010)1, Monteiro et.al.
(2010)18 Carvalho et.al. (2011)19 Oliveira (2011)20.  Foi observada uma prevalência alta de 
agenesias, onde não houve diferença estatisticamente significativa em relação ao gênero. O grupo
que mais apresentaram agenesias em relação aos demais foram os terceiros molares, seguido dos
pré-molares e os incisivos, em todos os quadrantes, sendo mais frequente no quadrante superior e 
no sexo feminino.          
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AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E 
PRÓPOLIS EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO 

 
SINDINEIA DA SILVA RODRIGUES RODRIGUES

SHEILA SHIBAYAMA
GRAZIELA GARRIDO MORI

O uso da medicação intracanal é fundamental no auxílio da desinfecção do sistema de canais
radiculares e na participação do reparo dos tecidos periapicais. A associação entre substâncias pode 
favorecer a ação antimicrobiana, no entanto, a biocompatibilidade deve ser considerada para não
causar danos aos tecidos Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a biocompatibilidade de
pasta experimental de hidróxido de cálcio e própolis em tecido subcutâneo de ratos. Após 
aprovação do CEUA (Protocolo 542) o trabalho foi realizado. Para isso, foram usados quinze ratos
machos. Duas incisões foram realizadas na região dorsal de cada animal, para a introdução de 
quatro tubos. Dois tubos foram preenchidos com a pasta, um preenchido com óxido de zinco e
eugenol e outro tubo, permaneceu vazio. Após 7, 14 e 30 dias, os animais foram eutanaziados e as
peças obtidas, processadas em laboratório histotécnico. Os cortes histológicos, corados com 
hematoxilina e eosina, foram analisados em microscópio de transmissão de luz. Além da análise
descritiva, escores foram estabelecidos de acordo com o processo inflamatório e comparados
estatisticamente através do teste de Tukey (p < 0,05).  A análise dos cortes histológicos evidenciou 
ausência ou discreta presença de reação inflamatória no tecido conjuntivo em contato com o tubo
vazio (grupo I), ao contrário do óxido de zinco e eugenol (grupo II). O tecido conjuntivo mostrou-se 
inflamado moderadamente aos 7 dias quando em contato com a pasta experimental (grupo III); no
entanto, aos 14 e 30 dias, o processo inflamatório foi discreto ou insignificante. Ao comparar os 
grupos I e II com a pasta de hidróxido de cálcio e própolis (grupo III), pode-se identificar que a 
referida pasta causou irritabilidade aos tecidos aos 7 dias, sendo que aos 14 e 30 dias, isso não foi
observado. Segundo Hauman e Love, o hidróxido de cálcio é um material bem tolerado na região
periapical, sendo que alguma reação inflamatória pode ser observada nas duas primeiras semanas
após o contato dos tecidos com aquele. Silveira et al. consideram um material biocompatível, se a
reação inflamatória observada, diminui significantemente com o tempo. Assim, pode-se considerar 
que a pasta de hidróxido de cálcio com própolis foi biocompatível com o tecido conjuntivo de rato,
visto que a irritabilidade presente no período inicial diminuiu significantemente com o tempo (p <
0.05). Além disso, foi observado a formação de tecido conjuntivo neoformado na área em contato 
com a pasta experimental, o que corrobora com a ausência de irritabilidade da mesma. Conclui-se 
que a pasta experimental testada foi biocompatível com os tecidos.    PROBIC - UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PADRÃO FUNCIONAL MASTIGATÓRIO 
ASSOCIADO À MORDIDA CRUZADA POSTERIOR.  

 
LUIZ ORBOLATO ROTTA

GÉSSICA CABRAL ALEMAN
FERNANDA PRATAVIERA FRANDO

A mordida cruzada posterior (MCP) se caracteriza por uma má relação transversal entre os arcos
dentários superior e inferior, de origem esquelética ou dento-alveolar, que influencia o padrão de 
fechamento mandibular durante a mastigação. Compreender melhor o mecanismo da relação entre 
as MCP e as alterações funcionais e estruturais da face sustentou e intenção da realização deste
trabalho.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a MCP quanto à fase da dentição, lado de preferência
de mastigação, presença de assimetria facial.  Foram avaliadas 51 crianças sendo 31 meninos e 20
meninas, por meio de uma pesquisa qualitativa, 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. Nos assimétricos 75% apresentavam MCP e apenas 37,5% dos que
apresentavam MCP não tinham desvio mandibular. Dos que apresentavam MCP 30,8% mastigavam 
do lado esquerdo, 23,5% do lado direito, mas não foi possível estabelecer uma relação entre lado de
mastigação e o lado da MCP. Dos que tinham assimetria 76,9% mastigavam apenas de um lado. No
gênero masculino ocorreu 19,4% de portadores de mordida cruzada posterior contra 10% no gênero
feminino. O desvio funcional da mandíbula nos portadores de MCP unilateral ficou bem
evidenciado nos trabalhos de Silva Filho et al. em 91,91%, corroborando com os resultados desta
pesquisa que mostraram o mesmo desvio em 62,5% dos avaliados; quanto as assimetrias Pizzol
observou que as MCP determinam um lado predominante de trabalho que caracateriza um
crescimento assimétrico de maxila e mandíbula, o mesmo pode-se observar neste trabalho onde 
75% dos assimétricos também possuem MCP.  Pode- se concluir que não existe uma relação direta 
quanto ao lado de mastigação coincidir com o lado da MCP, embora essa má oclusão possa ter
relação com assimetria, desvio mandibular e mastigação unilateral. Deste modo sugere que a 
mordida cruzada deve ser tratada o mais precocemente possível.          

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 264

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Odontologia  

 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO USO DE DROGAS Á SAÚDE BUCAL DE DEPENDENTES 
QUÍMICOS 

 
DAIANE MAYARA ALVES

GISELE ALBORGHETTI NAI
JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI

OO uso indevido de drogas é um problema de saúde publica, e preocupa os profissionais de saúde e
a sociedade em geral. Uma das dificuldades para tratar os pacientes usuários de drogas é a carência 
de informações sobre o assunto voltado para a odontologia, e os cirurgiões dentistas também
possuem um papel fundamental na equipe multidisciplinar durante a reabilitação e re-inserção 
social destes.  O objetivo deste estudo foi avaliar as condições bucais de dependentes químicos
relacionando ao tipo de droga de abuso utilizada. Esta pesquisa foi realizada através da aplicação de 
uma entrevista estruturada e exame da cavidade bucal em 38 pacientes do Centro de Atenção 
Psicossocial - CAPS II AD - de Martinóplis e Rancharia- SP, de ambos os sexos e maiores de 18 
anos. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Oeste Paulista
(CEP-UNOESTE Processo nº 869). A maioria dos pacientes (33%) tinha entre 41 á 50 anos e eram 
do sexo masculino (84%). Quanto à renda familiar 76% relataram ser de 501 á 1500 reais. A
maioria 29% relataram ter cursado até o ensino fundamental, porém não o concluiu. Quando
questionados se alguma vez já foram ao dentista, 97% relataram que já foram, porém apenas 8%
estavam realizando algum tratamento odontológico no momento. Em relação à frequência de
escovação, a resposta duas vezes ao dia foi a mais citada 42% e 16% relataram que não escovavam
seus dentes. Em relação à frequência de uso do fio dental, 95% não faziam uso. As substâncias
químicas de abuso mais utilizadas foram: álcool (97%), cigarro (84%), maconha (55%) e crack
(37%). A maioria usava as drogas de abuso há 20 anos (18%) e diariamente (68%). Sobre a via de
administração da droga, a via oral foi a mais citada (61%). Dos pesquisados 68% continuavam
fazendo uso de algum tipo de droga no momento. Diagnosticou-se hipossalivação em 66% dos 
pacientes e pH ácido em 79%.. Com relação à palpação nas cadeias ganglionares apenas 3% 
apresentaram glânglio infartado. As principais alterações visíveis do periodonto foram placa,
cálculo e retração gengival simultaneamente (34%). Já em relação às alterações dentais, a
pigmentação exógena foi à alteração mais prevalente (21%), e quanto ao número de dentes 
permanentes cariados, restaurados, perdidos ou com extração indicada apenas 3% não possuíam
nenhum. Quanto ao uso de prótese, 39% usavam algum tipo e 68% necessitavam uso ou troca de
prótese em um ou ambos maxilares. Os pacientes avaliados apresentam várias alterações bucais 
associadas ao uso de drogas de abuso, como hipossalivação, pH bucal ácido, pigmentação exógena,
além de saúde bucal muito comprometida.  Diante dos dados obtidos evidencia-se a importância do 
cirurgião dentista estar capacitado ao tratamento de pacientes com dependência química, tendo este
um importante papel na prevenção e tratamento das afecções bucais.    UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DE IDOSOS EM RELAÇAO A SUA 
QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL 

 
LUCAS TOMAZINI ALBUQUERQUE 

CAIO MARQUES DE OLIVEIRA LEITE
RODRIGO VIEIRA CAIXETA

Estudos da autopercepção da saúde bucal em idosos mostram relação com alguns fatores clínicos: 
dentes cariados, perdidos ou restaurados, adaptação de próteses, etc; e com fatores subjetivos:
sintomas, sorriso, mastigação, fonação, etc. 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 foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 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. Os 
dados obtidos foram analisados quantitativamente através de estatística descritiva simples utilizando
softwares microsoft excel e para a associação com as variáveis utilizou-se o teste do Qui-quadrado e 
Fischer (?=0,05) através do software EPI-INFO 2000.  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 (p = 0,017), a quantidade de dentes (p = 0,018) e a moradia (p = 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. A verificação de dados subjetivos em pacientes idosos complementa os dados clínicos e
serve como ferramenta para se detectar as reais necessidades do paciente. A autopercepção de saúde 
bucal proporciona a oportunidade de cada idoso expressar sua concepção pessoal sendo explicada
por variáveis de predisposição, necessidade de tratamento e comportamento em que valores e
conhecimentos influenciam na percepção. De acordo com os resultados obtidos e as análises feitas é
possível concluir que: . Houve uma relação entre a satisfação de saúde bucal dos idosos estudados
com: a sua idade, o número de dentes na boca e a moradia, logo, a autopercepção desses idosos
melhora à medida que: têm mais anos de vida, residem com seus companheiros (as) e à medida que
são edêntulos ou dentados totais; . A autopercepção verificada através de entrevistas é um
instrumento complementar importante para ajudar a conhecer o perfil da população estudada e 
facilitar o plano de tratamento.          
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AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DE REABILITAÇÕES 
ORAIS COM PRÓTESES SOBRE IMPLANTES. 

 
DANIELE MARÇO DE SOUSA ROCHA

MELINA NOGUEIRA MORAES 
JOSÉ ANTONIO MARQUES
FABIO HIDEO KAIAHARA

FABIANA GOUVEIA STRAIOTO

A reabilitação de pacientes usando implantes dentários exige dos profissionais envolvidos
conhecimento, atualização constante e interação de cirurgiões dentistas (CD) e técnicos de
laboratório (TPD) desde o planejamento cirúrgico a instalação da prótese.  Este estudo avaliou o 
conhecimento, experiências e características dos CD e TPD envolvidos na reabilitação do
paciente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (n 607/11). Vinte e um
cirurgiões dentistas e treze técnicos em prótese dentária foram avaliados por meio de questionário
estruturado. Os dados foram submetidos à análise estatística, e submetido ao teste Qui-quadrado (p 
< 0,05) e apresentados em percentuais.  Observou-se que 66,7% dos profissionais não realizam o 
intercambiamento de componentes, 42,8% usam o pilar UCLA calcinável (42,8%) e fundido em
níquel-cromo (52,4%). Os dados mostram a preferência pelos sistemas nacionais de implante 
(85,4%; p < 0,05) quando comparado aos sistemas importados. O afrouxamento de parafuso foi a
complicação mais relatada (40,9%; p < 0,05). A busca de novos conhecimento na área foi relatada
em 90,5% (p < 0,05), sendo revistas e livros os mais usados. Em 92,3% (p < 0,05) dos THP
disseram receber orientação do CD quanto ao planejamento da prótese. No presente estudo os 
profissionais que atuam na área de implantodontia executam as fases cirúrgica e protética (95,2%, p
> 0,05), em concordância com os resultados publicados por Eckert et al. (2002). O perfil de
profissional que atua na fase cirúrgica e protética facilita a aplicação da filosofia de planejamento
reverso, no qual para execução do planejamento e a projeção da reabilitação protética final gera a 
necessidade de conhecimento sobre o número e posicionamento dos implantes a serem instalados.
As condutas de planejamento e execução da prótese sobre implante, relatadas confirmam a
preocupação com a qualidade e a longevidade do tratamento, sendo que 66,7% dos cirurgiões
dentistas questionados afirmaram usar sempre componentes protéticos do mesmo fabricante dos
implantes. A necessidade de atualização permanente é pressuposto para a atuação dos cirurgiões-
dentistas na atualidade, pois a velocidade da informação e os avanços tecnológicos tornam os
conhecimentos adquiridos na graduação rapidamente ultrapassados.  Conclui-se que a qualidade do 
tratamento reabilitador é um fator importante. O uso de implantes de sistemas nacionais e a 
atualização sobre o assunto foram características relevantes. Entretanto, a preferência pelo uso do
pilar UCLA do tipo calcinável sugere a permanência de um fator de risco de insucesso no
tratamento, o qual o afrouxamento de parafuso foi relatado com maior freqüência. Em acréscimo, 
existe a preocupação do cirurgião dentista em não delegar importantes decisões ao técnico de
prótese dentária.         
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ESTUDO COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DE FUNCIONÁRIOS DE 
UMA UNIVERSIDADE.  

 
MILENE RAQUEL PEREIRA MARCHESE

ADILSON DE OLIVEIRA
JAQUELINE ANDRESSA FERREIRA LIMA

A busca por novas formas de prestação de serviços na área da saúde torna-se cada vez mais 
freqüente em empresas preocupadas com o bem-estar de seus empregados e seus respectivos 
familiares. A informação sobre saúde é uma das principais ações implementadas na sociedade e visa
orientar indivíduos em como manter a saúde e orienta-los em como obter recursos para 
isto. verificar e comparar as prevalências de doenças bucais ,conteúdo de conhecimento e cuidados
com a saúde bucal dos funcionários que guardam intíma ligação com a área da saúde, comparando-
os com os que não tem essa ligação embora façam parte do quadro de servidores na mesma
instituição de ensino -mudando apenas o Campus. Após aprovação pelo comitê de ética esse 
trabalho foi desenvolvido com inclusão de 58 indivíduos do total de 914 que compõem o quadro de
funcionários da Instituição, independentemente do gênero, distribuídos no Campus I e II.Foi
utilizado a abordagem simples e direta nos setores de trabalho dos funcionários do Campus I e
II.Dessa abordagem 28 funcionários foram servidores na área do campus I e 30 do campus II.Teve 
como critério de inclusão a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido. Essa
pesquisa teve o cunho quantitativo que se pautou na aplicação de um questionário estruturado sobre
conhecimento e cuidados com a saúde bucal e para o exame extra e intra oral usou se um formulário
de análise da condição bucal (baseado no formulário de exame em saúde bucal da
OMS,1997,modificado). Verificou-se que 100% dos entrevistados de ambos os Campus já tiveram
informação sobre saúde bucal mudando apenas a fonte de informação no Campus II essa
informação é passada em 70% pela televisão e Campus I essa fonte diminui sua proporção para
46,5% tendo participação maior dos dentistas( UBS e Faculdade de odontologia).Mostrou que no
Campus I 78,8% sabem o que é placa dentária e quanto ao meio de remoção 45,5% disseram que
seria somente a escovação enquanto 50% disseram que só o dentista poderia remove la.Já no
Campus II 70% sabem dizer o que é a placa dentária e 53,3% afirmaram que o meio de remoção
seria somente a escovação e 46,7% só o dentista . A pesquisa mostrou que a maioria em ambos os 
Campus sabem o que é placa dentária porém fica questionável o meio de remoção encontrado
também esses dados no trabalho Oliveira (2010).Sobre a cárie dentária associaram á má escovação 
sendo visto em vários trabalhos.Observa se que no Campus II teve maior percentual de ingestão de
açúcar e menor frequência de higienização tendo assim maior numero de dentes cariados
,restaurados e maior necessidade de prótese corroborando com vários autores. Torna-se inadiável a 
implantação de um programa educativo/preventivo a todos os funcionários dos Campus I e II da
Universidade e abre se a proposta de instituir agendamento duplicado e prioritário na Clinica
Integrada e/ou em outras disciplinas para atender a demanda observada no Campus I e II da
Universidade pesquisada.          
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ESTUDO DA CRONOLOGIA DA ERUPÇÃO DENTÁRIA E ESTÁGIO DE FORMAÇÃO DOS 
GERMES DE DENTES PERMANENTES EM CRIANÇAS DE 3 A 12 ANOS. 

 
LUIZ ORBOLATO ROTTA

ANDRE NEGRAES ROTTA
ANA CLAUDIA DOS SANTOS LOPES

O desenvolvimento dos arcos dentários se caracteriza por uma sequência cronológica de erupção 
dos dentes na boca, podendo ocorrer variações importantes relacionadas com fatores 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. Esta pesquisa justificou-se pela importância 
da intervenção precoce em caso de alterações no desenvolvimento dos arcos dentários.  Este 
trabalho teve por objetivo investigar a cronologia da erupção dentária e formação das raízes dos
dentes permanentes comparadas a idade cronológica a fim de verificar possíveis variações.  Após 
aprovação pelo CEP (530/OL), foram analisados 25 indivíduos do gênero masculino e 25 do gênero
feminino com idades entre 3 e 12 anos, a partir de exame clínico bucal registrou-se em fichas 
apropriadas 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 de Nicodemo et al.  Os resultados encontrados foram: comparada a 
idade cronológica com o estágio de formação da raiz 41% estavam na média, 20% 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%, quando avaliados por gênero existe uma precocidade
para o gênero feminino.         
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DO ACOMETIMENTO DE DENTES SUPRANUMERÁRIOS 
EM CRIANÇAS DA CLÍNICA ODONTOPEDIÁTRICA. 

 
ADILSON DE OLIVEIRA

ANA PAULA MAROCHIO BOHAC
DOUGLAS RICCI CARROCINI 

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.A remoção pode propiciar a correção espontânea do mau alinhamento, porém ainda há
discussão em qual fase seria mais apropriada para o procedimento. Alguns profissionais indicam a
remoção imediata, outros recomendam remoção apenas ao final da formação radicular do dente
adjacente. Assim,é importante a detecção dessas anomalias, traçando uma correta abordagem do 
caso, sendo que sua conduta cirúrgica deve ser realizada minuciosamente minimizando traumas
biológicos e psicológicos na criança, proporcionando aumento do índice de sucesso e melhora do
prognóstico cirúrgico limitando possíveis complicações; levando em conta também que não
somente os profissionais de Odontologia, mas a população em geral como pais ou responsáveis e
até os professores primários, saibam detectar tal anomalia para encaminhamento ao cirurgião
dentista. O objetivo deste trabalho é nos proporcionar um estudo de caso com ênfase na
epidemiologia, diagnóstico e proposta do tratamento confrontando esses aspectos com os citados da
literatura. Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo número
615 e Buscou-se relatos de dentes supranumerários em 214 prontuários da clínica de
Odontopediatria da Faculdade de Odontologia Unoeste. Para a pesquisa usamos fichas contendo o
número do prontuário, nome e a observação (se constava ou não dentes supranumerários).  A 
incidência foi detectada somente pelo gênero masculino, e dentro deste período de busca nenhum
caso foi encontrado em pacientes do gênero feminino. Os supranumerários foram encontrados em
região de incisivos, sendo 100% dos casos mésio-dentes aparentes entre os incisivos centrais, com 
frequência maior na maxila e na dentição mista.  Dos cinco casos encontrados e diagnosticados 
como sendo supranumerários, em quatro deles os pesquisadores tiveram a oportunidade de
entrevistar os pais e/ou responsáveis sobre a significância desses dentes no comportamento do
paciente e, em todos eles, o testemunho foi o de que o dente supranumerário causava
constrangimento estético colocando o paciente como vitima de "piadas" pelos colegas. 1.A 
prevalência de supranumerários, segundo essa pesquisa, acomete os indivíduos da faixa etária de 9 a
12 anos com maior afetação da região anterior superior correspondente aos incisivos centrais. 2.O
gênero masculino apresentou-se como sendo o mais acometido pela anomalia de numero de dentes 
estudada.          
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HIPERPLASIA FIBROSA INFLAMATÓRIA : PREVALÊNCIA EM 30ANOS DO CURSO DE 
ODONTOLOGIA DA UNOESTE 

 
ARLETE GOMES SANTOS PARIZI

LARISSA SEGATO TRONDI
MARIANA CARVALHO GIARETA

A Hiperplasia Fibrosa Inflamatória (HFI) é um processo proliferativo não neoplásico, representado
por um aumento de volume tecidual, basicamente de natureza inflamatória. Caracteristicamente, a 
HFI apresenta-se como uma única ou múltiplas pregas de tecido hiperplásico no vestíbulo
alveolar.O tecido redundante é firme e fibroso, embora algumas lesões apareçam eritematosas e
ulceradas. As Hiperplasias Fibrosas Inflamatórias são lesões nodulares frequentes em mucosas 
bucal, sendo uma fonte de pesquisa bastante expressiva de levantamento epidemiológico.  Este 
estudo tem por objetivo avaliar a prevalência de Hiperplasia Fibrosa Inflamatória ocorrida em
pacientes da clínica de odontologia da Unoeste de Presidente Prudente através de levantamento dos
laudos histopatológicos obtidos no Laboratório de Anatomia Histopatológica e Citopatologia da
Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente. Serão analisadas as relações causa/efeito, gênero
idade cor e localização da lesão.  O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
Protocolo n 1096 , e constituiu um estudo descritivo, retrospectivo de 4893 laudos e requisições
histopatológicos, obtidos nos arquivos do Laboratório de Anatomia Histopatológica e Citopatologia 
da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente do ano de 1979 até 2009. Constatando-se que 
1902 apresentaram Hiperplasia Fibrosa Inflamatória. Levantamos as informações disponíveis
referentes a gênero, idade, cor, localização da lesão e relação causa/efeito, sendo estes anotados em
um formulário estruturado pelos próprios pesquisadores, devidamente calibrados pelo orientador
temático, no período de Novembro de 2011 a Julho de 2012.    Com base nos dados acima 
apresentados, conclui-se que a hiperplasia fibrosa inflamatória é uma lesão muito comum, tendo
como etiologia principal próteses mal adaptadas (57,99%), sendo mais frequente em pacientes do
gênero feminino (73,23 %), com prevalência pela cor branca (74,6%), em pacientes com idade 
superiora 50 anos ( 37,17%) e localização na maxila (27,13%).          
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IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DE USUÁRIOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
 

DAIANE MAYARA ALVES
ADRIELI DE PAULA NEVES

LUCIANE GOMES

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 
seguiu os preceitos éticos e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com protocolo de nº
469/10 (UNOESTE) e foi realizada através de uma entrevista feita por 2 pesquisadoras com base
em um roteiro pré estabelecido, direcionada a 100 usuários da Unidade Básica de Saúde do bairro
Brasil Novo, das 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 com relação a 
caracterização socioeconômica e escolaridade dos entrevistados, que a maioria (66%) no grupo 1, 
tinham renda entre 501 à 1500 reais, e no grupo 2 (64%) entre 251 à 500 reais, 42% em moravam
em 4 pessoas na casa (grupo 1) e 44% em 3 pessoas na casa (grupo 2), e a maioria tanto no grupo 1
(62%) quanto no grupo 2 (64%) possuíam apenas 2 cômodos servindo de dormitório no domicílio, e
em ambos os grupos a maioria cursou o ensino fundamental incompleto. Quanto a morbidade bucal
referida, 86% dos usuários do grupo 2 acreditavam que necessitavam de tratamento odontológico;
56% dos participantes deste grupo relataram que tiveram dor de dente nos últimos 6 meses, e em
relação à última consulta odontológica observou-se no grupo 1 que 62% nunca foram ao dentista; 
dos que já foram ao dentista a maioria buscaram o atendimento no serviço publico em ambos os 
grupos e o principal motivo desta última consulta para o grupo 1, foi revisão, prevenção ou check-
up (28%), ao contrário do grupo 2 que buscou por dor (28%). Quanto à autopercepção dos usuários
em relação aos dentes e boca, no grupo 1 há uma grande maioria satisfeita (72%) e no grupo 2 a
maioria encontram-se insatisfeita (48%). Com relação ao impacto em saúde bucal, no grupo 1
(56%) não apresentaram nenhum impacto em saúde bucal, no grupo 2 (72%) relataram ter algum
impacto interferindo na qualidade de vida dos mesmos. Quanto a escovação 78% (grupo 1) e 98%
(grupo 2) relataram realizar diariamente. Sobre os hábitos nocivos, 82% (grupo 1) e 54% (grupo 2)
relataram ter algum hábito nocivo.  Diante dos dados obtidos conclui-se que os usuários 
pesquisados sentem grande necessidade de tratamento odontológico e que quando fazem o uso de
serviços odontológicos, a maioria o faz através do serviço público, evidenciando a importância de
fortalecê-lo.    Unoeste.     
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PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM ESCOLARES DA REDE PÚBLICA E PRIVADA 
DE MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP 

 
ADILSON DE OLIVEIRA

CAMILA BALISARDO GASPARIM BALISARDO GASPARIM
JESSICA DOS SANTOS AQUINO

Cárie é a destruição localizada na superfície dentária, iniciada por descalcificação do esmalte,
seguido por lise enzimática das estruturas orgânicas levando à formação de cavidades. Se não for
avaliada, a cavidade pode penetrar no esmalte e dentina alcançando a polpa. As três teorias mais
proeminentes usadas para explicar a etiologia da doença são: os ácidos produzidos por bactérias que
levam à descalcificação; microorganismos que destroem a proteína do esmalte; e microorganismos 
queratolíticos que produzem quelatos levando à descalcificação. O diagnóstico da presença da
doença cárie através de seus sinais e sintomas, obtido por diferentes métodos de exame, consiste
essencialmente na aplicação sistemática de testes em cada superfície dentária ou sítio de predição. 
 Desta forma o objetivo deste estudo é avaliar a prevalência de cárie dentária em alunos da faixa
etária de 6 à 10 anos inseridos nas instituições escolares das redes pública e privada do município
de Mirante do Paranapanema-SP, Os examinadores participaram de uma calibração. Foi
apresentado o o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa, Parecer do CEP sob o nº 616.O exame na luz natural, com o examinando sentado na
frente ao examinador, estando este devidamente paramentado em biossegurança.Utilizou-se de ficha 
clinica para o exame físico buco- dentário com interesse no CPOD e classificação pelos critérios de
risco da cárie dentária.Após o exame os dados coletados foram tabulados e analisados.  Escola 
Pública:Total de 27 crianças; Cariados : 14 crianças = 51,8%. Perdidos: 2 crianças = 7,4%.
Obturados: 12 crianças = 44,4%. Crianças sem experiência de cárie: 9 crianças = 33,3%. Risco : A
= 9 crianças (33,3%). B = 4 crianças (14,8%).C = 8 crianças (29,6%).D=criança (3,7%).E = 5
crianças (18,5%). Escola Particular: Total de 27 crianças - > Cariados: 10 crianças = 37% .Perdidos: 
0%. Obturados: 16 crianças = 59,2%. Crianças sem experiência de cárie : 9 crianças = 33.3%.
Risco: A = 9 crianças (33,3%). B = 7 crianças (25,9%). C = 5 crianças (18,5%). D = 5 crianças
(18,5%). E = 1 criança (3,7%).  Nesta pesquisa não foi encontrada diferenças estatisticamente
significativas quanto ao índice CPO-D em relação ao gênero do envolvidos.Os envolvidos da 
unidade escolar publica apresentam-se com índice de dentes cariados maior que os da unidade
particular  Os pesquisadores concluem que não foi constatado estatisticamente, dados significativos
de discrepância quanto ao indice CPO-D principalmente considerando o gênero dos envolvidos e 
ainda que os individuos da unidade escolar publica apresentaram-se com o indice de dentes cariados 
maior que os da unidade escolar particular.    Não existe.     
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PREVALÊNCIA DE MALOCLUSÃO EM CRIANÇAS COM RESPIRAÇÃO BUCAL 
 

LUIZ ORBOLATO ROTTA
DIÉLLEN RODRIGUES ESPINHOSA

Denomina-se maloclusão 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 do estudo foi investigar a 
existência de uma relação entre problemas respiratórios e maloclusão.  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 a análise estatística (teste exato de Fisher).  Os respiradores bucais e buco-
nasais representam 75% dos portadores de lábios entreabertos, enquanto 58,7% dos respiradores 
nasais mantém os lábios fechados; 60% dos que fazem baba noturna e 50% dos que roncam são
respiradores bucais; as classe II de Angle possuem 62,5% de respiradores buco-nasal e 12,5% de 
respiradores bucais; nas mordidas cruzadas linguais foram encontradas 50% de respiradores nasais e 
50% de respiradores buco-nasais. Vários autores são unanimes em afirmar que indivíduos
portadores de alterações respiratórias, com predomínio da respiração bucal, possuem mal
desenvolvimento da oclusão e das estruturas faciais, neste trabalho estas alterações puderam ser
avaliadas quanto a relação da mordida cruzada e assimetria facial.  Não houve diferença 
significativa nas alterações transversais em relação ao tipo de respiração, não se pode afirmar que as
alterações anteroposteriores de Angle estão relacionadas com o tipo de respiração.         
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USO DO ALOE VERA NA REPARAÇÃO TECIDUAL: ESTUDO EM RATOS 
 

MARIANA MARTIEZ YOKOYAMA
PEDRO HENRIQUE FERREIRA FERNANDES

GRAZIELA GARRIDO MORI
DANILO LOUZADA DE OLIVEIRA

O Aloe vera, conhecido popularmente como babosa, tem sido utilizado há muitos anos para fins
medicinais, devido as 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.  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. Vários estudos têm sido realizados no sentido de
encontrar uma substâncias que reduza os efeitos da contaminação e favoreça o processo de reparo.
Assim como nos experimentos de Kiliç (2005), que observou dados clínicos do processo de
cicatrização na presença do Aloe vera, relatando que este agente produziu uma melhora 
significativa na cicatrização22. realizou um trabalho com cães, utilizando aloe vera pomada em
ferida confeccionadas cirurgicamente no dorso dos animais, comparando com um grupo controle
onde foi usado soro fisiológico e concluiu que, o uso tópico da pomada adquirida através do Aloe 
vera proporciona uma reepitelização melhor21.Em um caso clico onde testaram o aloe vera
associado ao colágeno no tratamento de ferida isquêmica e relataram que ao final de
aproximadamente dez semanas, observou-se a total cicatrização da lesão24.No presente trabalho 
verificou-se que não houve diferenças entre os grupos, observando-se homogeneidade dos dados em 
relação aos eventos histológicos estudados com exceção do infiltrado inflamatório. Assim, pode-se 
concluir que o aloe vera não alterou o processo de reparo tecidual.         
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ALTERAÇÕES ESTOMATOLÓGICAS EM PACIENTES COM HIV QUE FAZEM USO DO 
AZT  

 
JOSÉ MARIA BERTÃO BERTÃO 

ERCILIA MARIA DIAS OLIVEIRA
ISABELLE OLIVEIRA PEREIRA

Aproximadamente na década de 80 acentuou-se a síndrome da imunodeficiência no Brasil. ¹ O HIV
(siglas originadas do Inglês: Human Immunodeficiency Virus) foi reconhecido oficialmente em
1981 pela CDC (Centro de Controle de Doenças e Prevenção), devido á vários casos sem
explicação de sarcoma de Kaposi e de pneumonia por Pneumocystis carinni, em homossexuais de
várias cidades dos Estados Unidos. ² O objetivo desse trabalho é verificar as condições e as
possíveis manifestações bucais em pacientes soro positivo, que fazem o uso da medicação AZT,
proporcionar ao paciente um tratamento odontológico e tratamento das possíveis complicações da
medicação que ele faz uso. O estágio mais avançado do vírus é a síndrome da imunodeficiência
adquirida (AIDS), assim a imunidade fica reduzida, e o sujeito infectado estará mais susceptível a
várias complicações,tais como resfriados, febre, mal-estar, suor noturno, emagrecimento, e diarréia 
sendo os sintomas mais comuns. Outras 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.   Material e Método Delineamento experimental: Para a realização
deste trabalho, será feito um estudo descritivo, onde 50 pacientes voluntários serão submetidos à
avaliação por meio da aplicação de um questionário. [anexo 1]e depois submetidos a exame bucal.
Seleção dos Voluntários: Será solicitado aos pacientes do APPA (Associação Prudentina de
Prevenção a AIDS) e do DST/AIDS, homens, mulheres, mulheres gestantes e crianças de forma 
aleatória,dentro de uma faixa etária entre 15 a 60 anos, para atingir o numero de pacientes
desejado,da cidade Presidente Prudente - SP, onde será entregue um Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido [anexoII]. Para obter-se a autorização dos pacientes e posteriormente a realização do 
projeto. Como critério de inclusão para realização desse trabalho, 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, antes e durante o tratamento, para dar
soluções e realizar o tratamento dessas manifestações. Para a avaliação das alterações bucais dos
pacientes, será analisada a incidência de cárie, as doenças periodontais, o fluxo salivar e qualquer 
outra alteração bucal que esteja presente. Para este procedimento, utilizaremos equipamentos de
proteção individual como jaleco, óculos, máscaras, luvas, gorros descartáveis sondas exploradoras,
espelhos bucais, pinça cirúrgica,uma caixa metálica para guardar os materiais estéril, e uma caixa 
de papelão para os materiais contaminados.   
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AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DO CIMENTO ENDODÔNTICO GUTTA-FLOW 
EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO 

 
CAMILA ALTAFINI NEVES DA SILVA

MAITÊ BRITO DAGUANO
GRAZIELA GARRIDO MORI

A biocompatibilidade dos cimentos obturadores é de extrema importância, pois se esses cimentos
forem irritantes aos tecidos, todo o tratamento endodôntico será prejudicado e, como consequência,
a capacidade de reparação da região periapical sofrerá interferências significativas. O cimento
Gutta-Flow é um novo cimento endodôntico indicado para a obturação radicular. No entanto,
estudos sobre a biocompatibilidade do cimento GuttaFlow com os tecidos ainda são muito
insignificantes, sendo de extrema importância realizar a análise da biocompatibilidade deste com o
tecido.  Este trabalho visa estudar a biocompatibilidade de cimento endodôntico Gutta-Flow em 
tecido subcutâneo de rato. Para isso, serão utilizados 15 ratos machos, com peso corporal entre 180-
200g. A região dorsal dos animais receberão duas incisões e lateralmente a estas, o tecido cutâneo
será divulsionado para a introdução de quatro tubos de polietileno, no tecido subcutâneo, de cada
rato. Desses tubos, dois estarão preenchidos com o cimento Gutta-Flow, um preenchido com óxido 
de zinco e eugenol (controle negativo) e outro tubo, estará vazio (controle positivo). Após 7, 14 e 30 
dias das cirurgias, os animais serão mortos e as peças obtidas serão processadas em laboratório
histotécnico. Os cortes histológicos obtidos serão analisados em microscópio de transmissão de luz.
Além da análise descritiva dos resultados, escores serão estabelecidos de acordo com o processo 
inflamatório e comparados estatisticamente através do teste de Kruskal-Wallis (p < 0,05).  
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE DIFERENTES TÉCNICAS DE OBTURAÇÃO 
RADICULAR: ESTUDO IN VITRO 

 
LARISSA MENEGUCCI JACOMINI

THAIS RODRIGUES ALVES DA COSTA
GRAZIELA GARRIDO MORI

Introdução e Justificativa A obturação radicular visa a realizar o completo selamento do sistema de 
canais radiculares, levando ao sucesso do tratamento endodôntico. Com o advento da
instrumentação rotatória, a técnica do cone único vem sendo muito utilizada. No entanto, é
fundamental a comprovação de sua eficiência no preenchimento do sistema de canais radiculares 
tanto em dentes com canais radiculares circulares quanto achatados. Assim, este trabalho visa
estudar, in vitro, a capacidade de preenchimento de canais radiculares instrumentados com o auxílio
de instrumentos rotatórios e obturados utilizando três diferentes técnicas de obturação
radicular. Espera-se eleger qual técnica demonstrará maior eficácia no preenchimento dos canais
radiculares quando for utilizada instrumentação rotatória. Serão utilizados 60 dentes humanos, do 
quais 30 serão incisivos centrais superiores e os outros 30 molares inferiores. Será realizada a
abertura coronária e a instrumentação do sistema de canais com o sistema Protaper. Após o preparo
biomecânico, os incisivos e molares serão divididos aleatoriamente em 3 grupos de acordo com a 
técnica a ser utilizada para obturação radicular. Os dentes obturados serão seccionados
transversalmente com o auxílio do aparelho Isomet, obtendo-se cortes de 0,3mm de espessura a 2, 4 
e 6 mm do ápice radicular. Na sequência, as fatias obtidas serão digitalizadas com o auxílio de um
estereomicroscópio e as imagens analisadas com o programa Image Tool.Os dados obtidos serão
organizados em tabelas e comparados estatisticamente por meio do teste de Kruskal-Wallis, com 
grau de significância de 5%.    
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO CAUSADORES DE EROSÃO DENTÁRIA EM 
ADOLESCENTES 

 
MARILIZA CASANOVA DE OLIVEIRA

DANIELLE ALVES DA SILVA ALVES DA SILVA
BRUNO PEREZ ALONSO ALVES DA SILVA

Erosão dentária é o resultado físico da perda patológica, crônica localizada de tecido dental
mineralizado submetido quimicamente ao ataque ácido, sem envolvimento bacteriano direto, e a
característica clínica mais comum da lesão por erosão é a perda do brilho do esmalte.  O objetivo 
deste estudo será avaliar a presença de fatores de risco causadores de lesões de erosão dentária em
adolescentes. Analisar a relação: fatores etiológicos com a presença de manifestações bucais e 
difundir durante a pesquisa conhecimentos de higiene oral e a implicação de hábitos alimentares e
parafuncionais na saúde.  A amostra constituirá de 100 adolescentes com idade entre 15 a 17 anos,
de ambos os gêneros, matriculados na Entidade Fundação Mirim da cidade de Presidente
Prudente/SP. O exame clínico será realizado no consultório da Entidade, e utilizaremos o índice de
O'Brien (1994) para avaliar as faces vestibulares e palatinas nos incisivos superiores. Um
questionário será aplicado para pesquisar sobre a dieta e hábitos dos adolescentes. Os dados
devidamente preenchidos serão encaminhados a um profissional estatístico cabendo a ele nos
orientar quais os melhores recursos a serem utilizados nesta pesquisa. Espera-se com o presente 
estudo obter informações a partir dos dados colhidos, identificando as necessidades de tratamento e
realizar medidas educativas e preventivas para população.       Fundação Mirim de Presidente 
Prudente     

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 280

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Odontologia  

 

ESTUDO DA PREVALÊNCIA DA ANSIEDADE EM CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS EM 
RELAÇÃO AO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 

 
TATIANA VAZ DE LIMA

ANNA LAURA VASCONCELOS

A ansiedade caracteriza-se através da tensão, apreensão, nervosismo e preocupação. Tem como
principais sintomas: sensação de frio na barriga, taquicardia, sudorese, náuseas, tonturas,
palpitações, tremores das mãos, pontadas no peito, sensação de fraqueza, diarréias, sensação de 
alfinetadas nos dedos dos pés e das mãos e ao redor da boca. O tratamento odontológico pode ser
avaliado pelos pacientes, em especial pelas crianças, como ameaçadores ao seu bem-estar. Alguns 
evitam consultar o cirurgião-dentista por conta da ansiedade, o que pode provocar grandes danos à 
saúde bucal e dificultar o atendimento. Entretanto, o tratamento odontológico 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 das crianças submetidas a tratamentos
odontológicos embasada em suas reações psicológicas, pode efetivar o diagnóstico, o planejamento
e o atendimento adequado. Avaliar a prevalência da ansiedade em crianças de 3 a 6 anos em
tratamento odontológico na Clínica Odontológica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia
no Campus I da Unoeste; coletando os principais sintomas que levam à ansiedade; relacionando a 
ocorrência da ansiedade com o tratamento odontológico. O presente trabalho utilizou-se de um 
modelo de estudo transversal e de metodologia quantitativa e qualitativa.A amostra foi composta de
dezessete crianças na faixa etária de três a seis anos atendidas na Clínica de Odontopediatria, de
ambos os gêneros sem distinção de etnia e nível social.Posteriormente a aceitação deste trabalho
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo n° 497), os pesquisadores na sala de espera da Clínica
de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Unoeste explicaram os propósitos da pesquisa,
informaram também que a participação era voluntária e que haveria sigilo quanto à identidade do
informante, todos os convidados aceitaram participar. Após a assinatura do termo de consentimento 
livre e esclarecido pelo responsável pelo paciente que participou da pesquisa (Anexo ll), um
formulário estruturado sob a forma de entrevista, elaborado pelos pesquisadores para avaliação da
ansiedade (Anexo I) foi aplicado aos responsáveis. O questionário foi realizado pelos pesquisadores
devidamente calibrados pelo orientador temático.O paciente foi caracterizado quanto ao sexo, idade,
grau de escolaridade e história de saúde pregressa. Foram feitas perguntas referentes ao
comportamento da criança durante o atendimento odontológico com ênfase nos sintomas da
ansiedade. Este estudo foi desenvolvido na Clínica Odontológica de Odontopediatria da Faculdade
de Odontologia no Campus I da Unoeste, no período de abril a junho do ano de 2012.Os dados 
coletados foram submetidos à analise descritiva e os resultados demonstrados através de tabelas e
gráficos.             
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LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: ESTUDO DA CONDIÇÃO DE SAÚDE GERAL E 
BUCAL VOLTADO PARA O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 

 
CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMRAL

AMANDA ALINA DIAS
ANA CECILIA PAPOTTI BONILHA

O Lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica, multissistêmica,de causa 
desconhecida e de natureza auto-imune, caracterizada pela presença de diversos auto-anticorpos, 
incidindo mais freqüentemente em mulheres jovens, na fase reprodutiva. Pessoas portadoras de LES
desenvolvem diversas complicações crônicas sistêmicas, como: artrite, comprometimento renal,
alterações neurológicas, alterações hematológicas, cardiovasculares, alterações imunológicas. Essas
alterações muitas vezes se associam a agravos bucais como úlceras, lesões bucais, acometendo 
principalmente da língua, mucosa jugal, lábios e palato, apresentando-se como úlceras crônicas ou 
eritema, de dimensões variadas, com períodos de exacerbação e remissão A proposta deste estudo 
será: verificar a condição de saúde bucal e geral dos pacientes portadores de Lúpus Eritematoso 
Sistêmico: Averiguar as alterações bucais presentes; coletar dados sobre as alterações sistêmicas;
investigar os exames laboratoriais; pontuar os cuidados especiais demandados no atendimento
odontológico.  Este trabalho já foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da Unoeste com o
numero do protocolo:878. Serão analisados pacientes portadores de LES, estes serão submetidos a
uma entrevista estruturada, e a um exame físico buco dentário, esta avaliação estomatológica, será 
compreendida pelos exames dentários, periodontais e de mucosa bucal. Será executado a avaliação
do índice CPO-D e IPC. Será também interpretado resultados de exames laboratoriais de rotina:
Hemograma completo, coagulograma, pesquisa do fator antilúpus. (Fan) e os anticorpos 
antinucleares (ANA).Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos a uma análise
exploratória dos dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. Espera-se 
com este estudo realizar o dimensionamento das condições sistêmicas e dos agravos bucais
experimentados pelos pacientes com esta condição, devendo instruir os profissionais da saúde bucal
quanto ao tipo de atendimento demandado, para que se possa traçar o perfil para a abordagem
odontológica            
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PREVALÊNCIA E ETIOLOGIA DE DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE EM 
DENTES DECÍDUOS E PERMANENTES 

 
BRUNA ROSADO COSTA

LUCIANE GOMES
ANGÉLICA ALVES COSTA MACHADO

O esmalte é um tecido mineralizado que pode sofrer alterações durante a sua formação e, devido a
sua natureza não remodeladora, estas alterações são permanentemente registradas na superfície
dentária. Esses defeitos que podem ocorrer em sua formação são descritos como hipoplasias de
esmalte ou opacidades.  Este é um estudo observacional exploratório transversal e tem por objetivo
analisar a prevalência desses defeitos em crianças com dentição decídua e permanente e suas 
respectivas causas. Serão incluídos na análise 100 crianças de 3 a 5 anos e 100 crianças de 7 a 10
anos, estudantes da escola EMEI "Professora Jovita Terin" e EMEF ""Rui Carlos V. Berbet"
respectivamente, ambas do município de Presidente Prudente - SP. Como instrumento de coleta de 
dados será realizado inicialmente um exame bucal das crianças autorizadas, nas duas escolas, em
cadeiras comuns, sob luz ambiente, utilizando gaze e espelho clínico odontológico esterilizado. Para
a investigação dos defeitos de esmalte apresentados pelas crianças será utilizado o índice
modificado para defeitos de desenvolvimento do esmalte (DDE), de acordo com metodologia
proposta pela Organização Mundial de Saúde (1999). Após todas as crianças serem examinadas,
para aquelas que possuírem algum tipo de defeito de esmalte os pais ou responsáveis serão
convidados para uma reunião e palestra na própria escola. Nesta reunião eles responderão a um
questionário, aplicado pelas pesquisadoras deste estudo, contendo diversas possíveis causas que 
originaram esse defeito. Caso poucos pais participem desta reunião, as pesquisadoras irão
posteriormente até os domicílios dos mesmos para tentar um contato e aplicação do questionário.
Os dados serão submetidos a análise estatística e espera-se com a condução deste estudo avaliar a 
prevalência dos defeitos de esmalte e quais são as causas que levaram a ocorrência dos mesmos,
levando maior conhecimento à classe odontológica.             
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TRANSTORNO HIPERCINÉTICO EM PACIENTES ESPECIAIS E SUA INTERFERÊNCIA NA 
QUALIDADE DE SAÚDE BUCAL 

 
CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO AMRAL
MARIA BEATRIZ LIMA MODESTO PEREIRA

RENATA MARIA DO AMARAL

O transtorno hipercinético (THs) é constituído pela tríade: déficit de atenção, hiperatividade,
impulsividade e instabilidade motora ou atividade motora excessiva e presente em ao menos dois
ambientes distintos. Pacientes com THs não apresentam características bucais específicas, no 
entanto o distúrbio pode facilitar o aparecimento de cárie e doença periodontal, pois os indivíduos
portadores deste transtorno são indisciplinados quanto à higiene bucal e hábitos alimentares,
existindo também a dificuldade motora para a higienização independente e de concentração,
interferindo desta forma na qualidade de saúde bucal.O presente trabalho justifica-se pela 
necessidade da avaliação oral de crianças portadoras do Transtorno Hipercinético e propiciar
maiores conhecimentos a outros profissionais da área para que possam melhor atender esses
pacientes. Considerando-se a importância da promoção de saúde bucal entre as pessoas especiais
com diagnóstico de THs este trabalho tem como objetivos avaliar a condição de saúde bucal desses 
pacientes, verificar a habilidade dessas crianças em cooperar com o exame odontológico clínico,
analisar a forma e a qualidade de higienização e comparar os resultados com um grupo controle de
pacientes especias sem THs. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Unoeste e
aprovado com o protocolo de nº906. Será realizado um estudo descritivo, aleatorizado, no qual os
voluntários serão submetidos à avaliação por meio de aplicação de entrevista estruturada nos pais
ou cuidadores, exame físico buco dentário, análise comportamental de cooperação durante o
tratamento odontológico e avaliação da higiene bucal.A pesquisa será realizada no consultório
Odontológico da APAE, com 50 pacientes portadores do transtorno hipercinético e um grupo 
controle de 50 pacientes com necessidade especial, mas sem transtorno hipercinético. O instrumento
utilizado para a coleta de dados será um formulário semi-estruturado, de natureza quali -
quantitativa. Este formulário será constituído de itens e informações sobre: doenças buco-dentais, 
como índice CPO-d segundo a OMS, presença de placa bacteriana, cálculo dentário, gengivite, má
oclusão.Os pacientes serão avaliados quanto a habilidade de higienização independente e sua
capacidade de cooperação durante o atendimento odontológico.Os dados coletados serão
primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória dos dados e posteriormente serão
aplicados os testes estatísticos adequados Espera-se com este estudo difundir conhecimentos, 
confirmar as diferenças de dificuldades terapêuticas entre portadores de THs e não Portadores de
THs.             
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CISTO RESIDUAL EM MANDÍBULA: RELATO DE CASO  
 

DANIELE MARÇO DE SOUSA ROCHA
CAMILA TASSIANE SITOLINO

PEDRO ANGELO CINTRA

Lesões ósseas são silenciosas, assintomáticas, sem sinais evidentes, descobertas ao acaso e
geralmente por exames radiográficos de rotina. Os Cistos residuais são lesões originadas por
processo inflamatório crônico, geralmente de ordem periapical, persistente após a exodontia do 
dente envolvido, ou que não foram suficientemente curetados no momento da extração. Sua
evolução é de forma lenta e expansiva, mantendo a integridade da mucosa e permitindo palpação.
Quando atinge tamanhos maiores, podem provocar tumefação da cortical óssea com 
comprometimento de estruturas anatômicas adjacentes, como o nervo alveolar inferior, causando
compressão e conseqüentemente parestesia no local. Justificar a importância da integração de
exames complementares para diagnóstico diferencial dos cistos odontogênicos.  Relatar um caso 
clínico referente à remoção de uma lesão osteolítica em mandíbula dando ênfase a integração de
exames complementares para diagnóstico diferencial dos cistos odontogênicos.          Paciente I.D., 
70 anos, gênero masculino, procurou a Clínica de Estomatologia da Unoeste para fins de
diagnóstico e tratamento frente à percepção de tumefação na porção da base da mandíbula.
Clinicamente, apresentava um discreto aumento volumétrico no fundo de fórnix da região de pré-
molares inferiores, teste de vitalidade pulpar positivo nos dentes adjacentes à lesão, sendo
necessário fazer punção aspirativa para análise citopatológica. O exame radiográfico mostrou uma
cortical óssea íntegra, destruição óssea homogênea, contorno definido, área radiolúcida uniforme, 
circunscrita por uma linha radiopaca. Com base nos dados clínico, radiográfico e citopatológico foi
sugerida a remoção cirúrgica da lesão, visto que removido todo o tecido de proliferação patológica
diminui as chances de recidiva. Após resultado da análise citopatológico foi realizado a remoção
cirúrgica da lesão cística. A lesão foi encaminhada ao laboratório de Anatomia Patológica e
Citopatologia da UNOESTE. O resultado da Análise foi compatível com cisto residual. Meses
depois, a região apresentou-se dentro do padrão de normalidade e radiograficamente, observamos
reparo ósseo no local da enucleação.O paciente continua em acompanhamento na Faculdade de
Odontologia da UNOESTE. Conclui-se a grande importância da integração de exames 
complementares, tais como: Exame clínico, radiográfico, citopatológico e histopatológico para
diagnóstico diferencial dos cistos odontogênicos. N.D.N.   
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CISTO RESIDUAL EM MANDÍBULA 
 

DANIELE MARÇO DE SOUSA ROCHA

Cistos residuais são lesões assintomáticas originados por processos inflamatórios crônicos,
geralmente de ordem periapical que persistente após a exodontia do dente envolvido. Seu 
crescimento ocorre por osmose, pelo desequilíbrio de pressões entre o meio interno e externo. Tem
evolução de forma lenta e expansiva, mantendo a integridade da mucosa. Quando atinge tamanhos
maiores, pode provocar tumefação da cortical óssea e comprometimento de estruturas anatômicas
adjacentes. A elaboração deste trabalho trata-se do relato de caso clínico referente à remoção de
uma lesão osteolítica, com diagnóstico: clínico, radiográfico e citológico sugestivo de cisto
residual. Justificar a importância da integração de exames clínico, radiográfico, citopatológico e
histopatológico para diagnóstico diferencial dos cistos odontogênicos.          A elaboração deste 
trabalho trata-se do relato de caso clínico referente à remoção de uma lesão osteolítica, com 
diagnóstico: clínico, radiográfico e citológico sugestivo de cisto residual. Local: Clínica de
Estomatologia da Unoeste  conclui-se que é indispensável a integração de exames complementares
para diagnóstico diferencial dos cistos odontogênicos.   
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ENXERTO GENGIVAL LIVRE COM FINALIDADE ESTÉTICA E FUNCIONAL: RELATO DE 
CASO CLÍNICO 

 
ROSALINDA TANURI ZANINOTTO VENTURIM

MARIANA MARTIEZ YOKOYAMA
ANNA LAURA VASCONCELOS

O complexo muco gengival compreende os tecidos moles do periodonto marginal e desempenha a
função de barreira protetora do periodonto de suporte. O ponto frágil dessa proteção esta situado a
nível do epitélio juncional e o ponto forte dessa estrutura de defesa é representado pela presença da
gengiva queratinizada e inserida. ( WENNSTRON J.L, 1996) Isto causa um efeito desagradável e
antiestético. Na maioria dos casos a causa das recessões é multifatorial e é necessária a sua remoção 
antes do início de qualquer tratamento.(MONNET, 2002) O enxerto gengival livre, introduzido por
Bjorn, representou a principal técnica cirúrgica para aumento na largura de tecido queratinizado,
aumento na extensão do vestíbulo e eliminação de inserção de freios, mostrando-se como um 
procedimento previsível para o tratamento desses problemas.(BJORN H, 1963) Este tratamento tem
a finalidade de restabelecer a normalidade da posição da gengiva e evitar outros problemas como:
hipersensibilidade dentinária, risco de cárie de raiz, lesões de abrasão e erosão e a maior
predisponibilidade a acúmulo de placa bacteriana. (LINDHE,2010) A etiologia da recessao e
multifatorial, onde os fatores predisponentes estao em intima relacao com os fatores 
desencadeantes:(Maynard JG,1988; Wennstrom JL,1996) Fatores predisponentes: Deinscência
óssea Cortical óssea fina Traçào dos freios e bridas Pequena altura e espessura do tecido
queratinizado Fenestração óssea Mal posição dentária Vestibulo rado Fatores desencadeantes: 
Escovação traumática Inflamação Violação do espaço biológico Trauma oclusal Frampo, barra ou
sela compressivas em Próteses removiveis O procedimento de enxerto gengival envolvem a
desinserção da gengiva, contendo tecido epitelial e conjuntivo do seu sitio doador e sua 
transferência para o leito receptor.(Monnet, 2002) Defeitos de recessão gengival podem resultar em
sensibilidade radicular, deficiência estética, cáries radiculares, abrasão cervical e dificuldade de
obtenção de restaurações estéticas.(Jahnke PV,et al; 1993) Fundamentado nesta leitura, este
trabalho teve como objetivo, ilustrar com um caso clinico a validade ou nao do tratamento com
enxerto gengival livre, em uma paciente portadora de classe II de muller.   O presente trabalho teve 
como objetivo relatar um caso clínico com uso do enxerto gengival epitélio-conjuntivo, propondo 
assim a validade ou não do tratamento proposto.          Paciente C.R genêro fem, 60 anos portadora 
de uma recessão gengival classe II de muller, com indicação de RAR e enxerto gengival livre.  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.    

 
 


