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A cárie dentária é um dos grandes problemas em Odontologia. Várias pesquisas sobre materiais 
para prevenção dessa doença já foram realizadas e ao longo dos anos, a aplicação de selantes 
resinosos em dentes permanentes, vem sendo efetiva pois atuam na prevenção de cárie, 
principalmente em pacientes de alto risco. O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia, retenção, 
prevalência de cárie e descoloramento marginal dos selantes resinosos (Fluoroshield e Prevent) 
em primeiros molares permanentes.  Foram selecionadas 92 crianças de idade entre 7 a 11 anos 
da Escola de Educação municipal Professora Anna de Mello Castriani, de Regente Feijó, para a 
aplicação dos selantes resinosos nos primeiros molares permanentes inferiores. A aplicação dos 
selantes resinosos Fluoroshield e Prevent foi realizada de acordo com recomendações do 
fabricante. A avaliação da eficácia, retenção, prevalência de cárie e descoloramento marginal foi 
realizada de acordo com os critérios de Provenzano: alfa (selamento hígido, ausência de carie e 
descoloração) Bravo (selamento parcial, carie superficial e descoloração leve) Charlie (perda 
completa do selamento, presença de cavitação e descoloração), após 6 meses da aplicação por 
dois examinadores previamente calibrados. Não foram observadas diferenças estatisticamente 
significante (p > 0,05) entre os grupos de selantes resinoso pesquisados. Quanto ao quesito 
descoloração marginal, pôde-se observar que o selante Prevent obteve 96,8% de dentes sem 
descoloração marginal enquanto que Fluoroshield obteve 97,8%. Já quando se avaliou a retenção 
dos materiais, observou-se que Prevent teve 80% de retenção e Fluoroshield 77%. Por fim, a 
prevalência de cárie dentária não foi observada em 96,7% dos dentes selados com Prevent e 
94,4% dos dentes selados com Fluoroshield. Os selantes resinos possuem melhor desempenho 
clinico em relação a retenção e prevenção de carie,e os dados corroboraram com outros autores 
citados. Pode-se concluir que ambos os selantes resinosos, utilizados na pesquisa demonstraram 
ser eficazes nos critérios avaliados. E com isto, esta poderá ser uma alternativa para prevenção e 
combate à cárie.         
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Na realização do reimplante tardio, o dente deve ter a superfície da raiz e o canal radicular 
tratados, com o intuito de limitar a reabsorção radicular e promover o reparo periodontal. Mesmo 
quando instituídos, insucessos ainda ocorrem, logo a procura de substâncias que colaborarem no 
tratamento da avulsão dentária é prioridade. A acetazolamida é conhecida como agente anti-
reabsortivo e pode colaborar no sucesso do tratamento da reabsorção radicular.  Foi objetivo 
deste trabalho avaliar o efeito de uma pasta experimental à base de acetazolamida usada como 
medicação intracanal em dentes reimplantados tardiamente Foram utilizados 36 incisivos 
superiores direitos de ratos, após aprovação do CEUA (1288). Estes foram avulsionados e divididos 
em três grupos. No grupo I, os dentes permaneceram a seco por 60 minutos, tiveram a superfície 
radicular limpa com gaze estéril e tratada com fluoreto de sódio a 2%, os canais foram 
instrumentados e preenchidos com a pasta experimental de acetazolamida e, tiveram os dentes 
reimplantados. No grupo II, o tratamento foi semelhante ao grupo I, com exceção da medicação 
intracanal, já que no grupo II foi usada pasta de hidróxido de cálcio. No grupo III, os dentes 
permaneceram a seco por 60 minutos e reimplantados (controle negativo). Passados 15 e 60 dias 
do reimplante dentário, os animais foram mortos e as peças obtidas processadas em laboratório 
histotécnico para análise microscópica e morfométrica. Os dados obtidos foram organizados em 
tabelas e comparados estatisticamente por meio do teste de Kruskal-Wallis, com grau de 
significância de 5% (p < 0,05). Os resultados demonstraram limitada presença de tecido conjuntivo 
a semelhança do ligamento periodontal e alta ocorrência de tecido conjuntivo inflamado em todos 
os grupos experimentais, independente do tempo de estudo (p > 0,05). Quando analisou-se a 
presença da reabsorção radicular, verificou-se que o grupo I, no qual usou-se a pasta experimental 
de acetazolamida, a ocorrência de reabsorção radicular inflamatória foi significantemente menor 
(p < 0,05).  A acetazolamida interfere na produção da anidras carbônica presente nas células 
clásticas e a sua ausência pode inibir a reabsorção. De acordo com os resultados, verificou-se que 
a acetazolamida usada como medicação intracanal foi capaz de fazer sua ação, colaborando com a 
limitação do processo reabsortivo.  Pode-se concluir que a pasta experimental mostrou-se 
promissora para o tratamento da reabsorção radicular.    FAPESP 2012/11027-4     
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Introdução: No tratamento endodôntico, a obturação de canais radiculares tem como objetivo 
selar toda a extensão da cavidade endodôntica, preenchendo o espaço antes ocupado pelo tecido 
pulpar. Os cimentos são coadjuvantes responsáveis pelo selamento do sistema de canais 
radiculares, aprisionando bactérias remanescentes e preenchendo irregularidades nos canais 
preparados.  O objetivo deste presente estudo laboratorial foi avaliar a capacidade de inibição 
bacteriana do cimento Endosequence BC frente ao Enterococcus Faecalis, utilizando-se o teste de 
contato modificado.  Foram testados os cimentos: Endosequence BC e AH Plus. Para isso, foram 
usados 27 tubos de ensaio estéreis contendo BHI caldo. Esses tubos receberam 10µl de suspensão 
bacteriana e divididos em 3 grupos: grupo I - foi introduzido um corpo de prova contendo 
Endosequence BC; grupo II - AH Plus; grupo III - sem cimento (grupo controle). Os tubos foram 
mantidos a 37ºC por 1, 3 e 7 dias. Após os períodos citados, 20µl da suspensão do tubo foram 
vertidas em placas de petri contendo ágar e mantidas por 24 horas a 37ºC para a formação ou não 
de unidades formadoras de colônias (CFUs).  Os resultados analisados pelo teste de Kruskall-Wallis 
mostraram que não houve diferença estatística significante entre os grupos analisados na 
pesquisa.  Atualmente,o microrganismo Enterococcus faecalis tem sido associado aos casos de 
insucesso endodôntico e persistência de lesões periapicais. Logo, a sua eliminação ou significante 
redução é uma preocupação do profissional durante a realização das fases do tratamento 
endodôntico. A comparação do cimento EndoSequence foi realizada com o cimento obturador AH 
Plus, e ao analisar os resultados relacionados ao cimento endodôntico EndoSequence BC, 
verificou-se ausência de ação antimicrobiana em relação aos Enterococcus faecalis, com 1, 3 e 7 
dias.  Concluiu-se dentro da metodologia empregada, que tanto o cimento Endosequence BC 
quanto o AH Plus, não apresentaram eficácia em inibir proliferação do Enterococcus 
faecalis.     Capes, Fapesp     
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A preocupação com a realização de restaurações que restabeleçam o contato proximal com 
qualidade não deve ser esquecida, mesmo utilizando novos materiais como as resinas bulk 
fill.  Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro diferentes sistemas de matrizes para 
restauração classe II em resina composta no restabelecimento do contato proximal.  Foram 
realizados 38 preparos cavitários slot padronizados, distribuídos aleatoriamente em 4 grupos (n=8) 
e restaurados conforme os diferentes sistemas. No G1 fez-se uso de matriz metálica reta + porta 
matriz de Toflemire e cunha de madeira; no G2, grampo e matriz Unimatrix + cunha de madeira; 
no G3, grampo + matriz + cunha Palondent; e no G4, grampo e matriz palodent + cunha de 
madeira. As restaurações foram realizadas por um pesquisador devidamente treinado. O contato 
com o dente vizinho foi realizado por um avaliador independente, às cegas, através de dispositivo 
de pressão de contato (Odeme) instalado a máquina de ensaios universal (Instron) exercendo 
velocidade de 5mm/min no sentido oclusal e os valores regitrados em Newton. A interface de 
contato foi também marcada com papel carbono e digitalizada para análise da extensão. Os dados 
coletados foram tabulados e submetidos a análise One Way Anova e Tukey. A espessura das 
matrizes também foi avaliada por micrótomo digital. O G1 apresentou o menor resultado de força 
de contato (2,79±0,87N) seguido pelo G2 (4.35±0,67N), G4 (6,47±1,23N) e G3 (7,12±0,99N). 
Somente os grupos 3 e 4 apresentaram resultados semelhantes estatisticamente. Foi observado, 
ainda, a mesma linha de resultados quando analisado a extensão da superfície em contato. A 
espessura da matriz pode ser decisiva neste tipo de restauração. A indicação de matrizes com 
formato e espessuras adequados para restabelecer o contato proximal podem levar à 
restaurações com melhor desempenho clínico. Neste trabalho isto o sistema Palodent mostrou-se 
superior às demais matrizes avaliadas.    UNOESTE     
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Uma das desvantagens da resina composta, diz respeito à contração de polimerização e suas 
implicações clínicas. Pensando em minimizar o tempo utilizado nas restaurações posteriores, os 
compósitos tem sofrido alterações em sua composição possibilitando sua inserção na cavidade em 
incrementos de 4 mm. Estas resinas bulk-fill ainda precisam ser melhor investigadas sob vários 
aspectos, inclusive sobre sua longevidade clínica.  O objetivo foi avaliar diferentes resinas 
compostas bulk-fill indicadas para dentes posteriores quanto à rugosidade e alteração de cor após 
serem submetidas a técnicas de envelhecimento.  Cinco resinas compostas forão testadas: (G1) 
Tetric N Ceram Bulk Fill (IVOCLAR), (G2) X-tra Fil (VOCO), (G3) Filtek Bulk Fill Posterior Restorative 
(3M ESPE), (G4) Aura Ultra Universal Restorative (SDI) e (G5) Filtek Z250 (3M ESPE). Para cada 
grupo de resina, foi confeccionado também um grupo controle (n=10), que não sofreu 
envelhecimento e conservado a 37oC. Os discos de resina foram avaliados quanto à cor através de 
um espectrofotômetro digital (Vita Easyshade, Germany) e quanto à rugosidade utilizando o 
rugosímetro Hommel Etamic W10 (JENOPTIK). Depois das avaliações iniciais, as amostras 
passaram por um processo de envelhecimento através de termociclagem e imersão em substância 
corante (café) e novamente avaliadas no período de 1 semana. Os valores médios encontrados de 
rugosidade (Ra) para os tempos inicial e final respectivamente foram: G1 (0,14 e 0,13), G2 (0,22 e 
0,18), G3 (0,14 e 0,13), G4 (0,14 e 0,13) e G5 (G16 e 0,17). Para o grupo controle: G1 (0,13 e 0,11), 
G2 (0,23 e 0,25), G3 (0,15 e 0,15), G4 (0,16 e 0,14) e G5 (0,16 e 0,17). No tempo inicial e final, o G2 
apresentou rugosidade superior e semelhante estatisticamente somente ao G5. O fator 
envelhecimento não foi significante para todos os grupos. Todos os grupos apresentaram 
diferença de cor quando comparados ao grupo controle (teste T, p < 0.05). Os grupos que 
apresentaram menor alteração de cor entre os tempos foram G1 e G2, e os que apresentaram 
maior diferença de ?E foram G4 e G5 (análise de variância ANOVA e teste de Tukey). Fatores como 
a composição das resinas compostas, podem afetar seu comportamento a longo prazo. A 
rugosidade das resinas compostas bulk fill mostraram-se semelhantes à resina controle e não 
foram alteradas com o envelhecimento das amostras. Todas as resinas apesar de apresentarem 
alteração de cor, estas não foram superiores à resina composta convencional.    Unoeste     
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A produção de interfaces de união estáveis entre sistemas adesivos e dentina é considerada um 
desafio na odontologia. Várias técnicas tem sido propostas para aprimorar a união entre sistema 
adesivo e dentina. Dentre elas, a técnica alcoólica, conhecida como ethanol-wet bonding 
preconiza a aplicação de soluções crescentes de etanol na superfície dentinária para facilitar a 
difusão do sistema adesivo, melhorando a integridade da interface de união. O Dimetil sulfóxido 
(DMSO) é um solvente aprótico que apresenta como vantagem a capacidade de penetração 
tecidual agindo como um carregador de princípios ativos para o interior de tecidos. Avaliar o efeito 
dos protocolos adesivos Ethanol-wet bonding e DMSO-wet bonding na resistência de união à 
dentina de sistemas adesivos compostos por diferentes solventes. Após aprovação do Comitê de 
Ética em Pesquisa (CEP) da FOP-UNICAMP afiliado a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - 
CONEP, sob o protocolo número 128/2014. A face oclusal de 60 terceiros molares humanos 
hígidos recém-extraídos foi seccionada expondo uma superfície de dentina média. Os segmentos 
coronários foram divididos aleatoriamente em 6 grupos (n=10) e restaurados de acordo com os 
protocolos adesivos empregando 50% DMSO e a técnica alcoólica tradicional. Dois sistemas 
adesivos etch-and-rinse: Scotchbond Multipurpose (SBMP, 3M ESPE) e Optibond FL (OPT; Kerr) 
foram empregados na restauração com resina composta microhíbrida. Após 24 horas, os 
espécimes foram seccionados em palitos com área seccional de 0,8 mm2 e submetidos ao ensaio 
de microtração (0,5mm/min). Os dados foram submetidos a 2 testes, way-ANOVA e Tukey 
(a=5%). Diferenças estatísticas significantes entre os protocolos adesivos foram observadas 
(p=0,001). Não houve diferenças estatísticas significantes na resistência de união á dentina de 
ambos os adesivos. A técnica alcoólica não afetou a resistência de união de ambos os adesivos. O 
protocolo adesivo empregado DMSO aumentou de forma significativa a resistência de união à 
dentina do SBMP (p=0,003) e OPT (p=0,01). O DMSO tem-se mostrado efetivo no aumento da 
resistência de união de sistemas adesivos convencionais à dentina, e seu protocolo de aplicação é 
mais simples e clinicamente viável quando comparado ao protocolo da técnica alcoólica. O 
protocolo adesivo empregando DMSO favorece a resistência de união à dentina de sistemas 
adesivos etch-and-rinse independente do solvente utilizado na composição do sistema 
adesivo.         
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HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O fumo é um dos principais fatores de risco para a doença periodontal, aumentando a prevalência 
e a gravidade da doença periodontal em indivíduos fumantes. Os probióticos (POR), prebióticos 
(MOS) e simbióticos (S) surgiram com a finalidade de garantir benefícios, modulando o equilíbrio 
do trato gastrointestinal e ativando o sistema imune, e a literatura vem mostrando resultados 
promissores no uso de prebióticos no controle da periodontite.  O objetivo do presente estudo foi 
avaliar a destruição dos tecidos periodontais ocasionada pela exposição passiva a fumaça do 
cigarro em ratos Wistar sob administração de prebióticos, probióticos e simbióticos, através de 
análise do nível ósseo alveolar.  Foram utilizados 96 ratos machos divididos aleatoriamente em 
dois grupos: com exposição ao tabagismo (T) e sem exposição ao tabagismo. Esses dois grupos 
foram subdivididos de acordo com o protocolo alimentar nos seguintes subgrupos: Grupo Controle 
(GC) = dieta basal; GCT; GMOS; GMOST; GPRO; GPROT; GS; GST. 90 dias após a exposição ao 
tabagismo, os animais foram eutanasiados, as mandíbulas esquerdas foram coletadas e 
processadas para análise do nível ósseo alveolar no 1o molar inferior. Não foram observadas 
diferenças significantes entre os grupos quanto a altura da crista óssea alveolar nas superfícies 
radiculares e distal e quanto a área sem osso e ligamento periodontal na região de bifurcação 
(Teste de Kruskal-Walis).  A literatura mostra que a inalação da fumaça do cigarro leva a uma 
diminuição na proporção de tecido ósseo mineralizado na área de bifurcação radicular, o que 
poderia aumentar a predisposição à doença periodontal. Contudo, os resultados do presente 
estudo sugerem que a inalação da fumaça do cigarro por si só não resulta em perda óssea 
alveolar.  Respeitando as limitações desse estudo foi possível concluir através de análise 
morfométrica que a inalação da fumaça do cigarro durante três meses não leva a alteração no 
osso alveolar de suporte. Análises complementares são necessárias para confirmar esses 
achados.    CPID/PROBIC      
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AVALIAÇÃO DO USO DO DIMETILSULFÓXIDO NA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE PINOS DE FIBRA DE 
VIDRO UTILIZANDO DIFERENTES CIMENTOS RESINOSOS 

 
BIANCA VICENZA GIOPATTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA NEVES DE BRITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THIAGO HENRIQUE SCARTABELLO STAPE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE CRISTINA GAVA PIZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Dentes que sofreram tratamentos endodônticos tem maior fragilidade devida perda de estruturas 
naturais, para isso a técnica que usa a introdução de um pino de fibra é uma opção, o sucesso 
nessa técnica depende intimamente da técnica de cimentação, mas a zona de interdifusão dos 
monômeros dimetacrilatos e dentina pode causar perda de adesão a médio e longo prazo, o 
DMSO é um inibidor sintético de MMP que tem como vantagem a capacidade de penetração 
tecidual e carregamento de substâncias para o interior de tecidos, especialmente o cutâneo, dessa 
forma possibilita uma maior penetração do sistema adesivo na estrutura dentinária.  Avaliar o 
efeito de um novo pré-tratamento dentinário com dimetil sulfóxido (DMSO) na resistência de 
união de pinos de fibra de vidro cimentados com dois cimentos resinosos convencionais de cura 
dual.  Quarenta raízes de incisivos centrais bovinos foram padronizados, tratadas 
endodonticamente e obturadas com um cimento resinoso à base de Ca(OH)2. Pinos de fibra de 
vidro foram cimentados utilizando dois cimentos resinosos do tipo dual (RelyX ARC, 3M ESPE; 
Allcem, FGM) em conjunto com um sistema adesivo convencional em ativação dual. Nos grupos 
controles, não foi realizado o pré-tratamento dentinário com DMSO. Nos grupos experimentais, os 
condutos radiculares foram tratados com DMSO 50% por 60s. As raízes foram seccionadas em 
fatias de 1mm de espessura e após 24h foram submetidas ao teste de push-out (0,5mm/min). Foi 
realizado o teste de ANOVA Spit-plot e teste de Tukey (a=0,05).  Os grupos tratados com DMSO 
apresentaram resistência de união superiores aos grupos não tratados (p < 0,0001), 
independentemente do tipo de cimento resinoso utilizado (p=0,23). A resistência de união foi 
significativamente diferente nos terços radiculares, sendo: coronal > médio > apical (p < 
0,0001). Os resultados apresentado mostrou que o tratamento das raízes com o DMSO 
proporciona maior resistência ao pino de fibra de vidro. O mecanismo de adesão vem sendo 
estudo e o DMSO como visto, apresenta ser um bom material para garantir mais qualidade as 
cimentações de pinos. O pré-tratamento proposto com DMSO promove aumento da resistência de 
união de pinos de fibra de vidro cimentados com cimentos resinosos convencionais de cura dual 
utilizando um sistema adesivo convencional com ativação dual.         
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO USUÁRIA DE PRÓTESE CONVENCIONAL SOBRE IMPLANTES 
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AMANDA CURCI FONTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 

MARIANA FARIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIANA GOUVEIA STRAIOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A estimativa mundial é de que até o ano de 2050 um quinto da população será de idosos, muitos 
destes necessitam de tratamento odontológico envolvendo implantes osseointegravéis.  O 
objetivo foi avaliar o conhecimento da população portadora de próteses convencionais (total e/ou 
parcial) sobre o tratamento reabilitador com implantes osseointegráveis e adicionalmente o 
impacto da saúde oral atual na qualidade de vida. Foi realizada a aplicação de um questionário 
com 60 pacientes em atendimento, usuários de prótese convencional (total e/ou parcial). Foram 
abordados o conhecimento dos pacientes sobre tratamento reabilitador usando implantes 
osseointegravéis, sua percepção quanto à necessidade deste tipo de tratamento e um 
questionário (OHIP- EDENT) para avaliação da saúde oral atual e o impacto na qualidade de 
vida.  Foram avaliados que 27 voluntários eram do gênero masculino: idade 56,4 ± 11,3 anos e 32 
do gênero feminino: idade 61,8 ± 11.6 anos. Foi verificada uma redução dos valores médios dos 
grupos acima de 60 anos, houve predomínio de scores mais elevados no gênero masculino (Teste 
T, p > 0,05). Todos os voluntários consideram aptos ao tratamento com implantes dentários 
apesar da idade. Não foi encontrada diferença quando questionados a situações de 
constrangimento, limitação de comer algum alimento devido a condição bucal atual, retenção de 
alimentos nas próteses e privações de atividades sociais.  O edentulismo total ou parcial esta 
relacionada a uma deficiência funcional, e pode intervir na saúde sistêmica de uma pessoa, 
principalmente pelo fato de que a cavidade bucal é porta de entrada de alimentos, especialmente 
em casos em que pacientes com reabsorção óssea avançada podem desenvolver problemas com a 
mastigação devido à má adaptação de suas próteses.Perante as múltiplas enfermidades triviais à 
terceira idade, como a diabetes e a hipertensão arterial, assim como os quadros de déficit 
cognitivos atribuem suma importância, visto que sua predominância engrandece de maneira 
proporcional à idade. Conclui-se que os voluntários necessitam de troca da prótese, acreditam ter 
necessidade do uso de implante, não considerando a idade um empecilho para optar por este 
tratamento, porém relataram custo elevado e não optar por este tratamento pode ser 
caracterizado pela falta de conhecimento do mesmo.          
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EFEITO DA COMBINAÇÃO DE FARNESOL COM TIROSOL SOBRE BIOFILMES DE CANDIDA ALBICANS 
 

LUCAS FERNANDO DESZO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MANOEL OLAVO VALENTIM FERNANDES DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
THAIS OLIVEIRA DA ROSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANA GOUVEIA STRAIOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DOUGLAS ROBERTO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Farnesol e tirosol são moléculas de quorum-sensing que participam do controle da morfogênese 
em Candida albicans. Entretanto, o efeito do uso combinado dessas moléculas sobre biofilmes de 
Candida permanece desconhecido.  O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do farnesol em 
combinação com tirosol sobre células planctônicas e biofilmes de Candida albicans, os quais estão 
etiologicamente relacionados à estomatite protética. A concentração inibitória mínima (CIM) da 
combinação de farnesol com tirosol capaz de inibir o crescimento de Candida albicans no estado 
planctônico foi determinada de acordo com o método da microdiluição. Biofilmes desta espécie 
foram formados (24 horas) em microplacas de 96 poços e receberam dois tratamentos diários de 1 
minuto, durante três dias, com a combinação de drogas na concentração de 2 vezes a CIM. 
Posteriormente, o efeito da combinação de drogas foi determinado por meio da avaliação da 
atividade metabólica celular, usando o ensaio de redução do XTT. Os efeitos de cada droga sozinha 
e do gluconato de clorexidina foram considerados como controles positivos. Os dados foram 
analisados por ANOVA a um critério, seguida do teste de Holm-Sidak, com nível de significância de 
5%.  Os resultados mostraram que, para o farnesol e tirosol sozinhos, os valores de CIM foram de 
150 e 50 mM, respectivamente. Entretanto, quando estas drogas foram testadas em combinação, 
esses valores reduziram para 30 e 20 mM, respectivamente para o farnesol e tirosol. Para os 
biofilmes de Candida albicans, a combinação de farnesol com tirosol foi o tratamento que 
promoveu a maior redução na atividade metabólica em comparação ao grupo controle negativo 
(75%; p < 0,05). Farnesol e tirosol podem agir sobre diferentes locais nas células de Candida 
albicans, o que explicaria o melhor efeito quando usadas em associação.  A combinação de 
farnesol com tirosol mostrou melhores efeitos sobre Candida albicans, quando comparada ao 
efeito de cada droga sozinha. Novos estudos devem avaliar o potencial da associação dessas 
drogas sobre outros parâmetros de quantificação de biofilmes e sobre outras espécies de Candida, 
visando ao desenvolvimento de terapias adjuntas voltadas para a prevenção da estomatite 
protética.         
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EFEITO DA DISTÂNCIA DE UNIDADES FOTOPOLIMERIZADORAS EM COMPÓSITOS RESTAURADORES 
BULK FIL 

 
ANA CLÁUDIA FANTUCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LAURA ELOÍ CANASSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THIAGO HENRIQUE SCARTABELLO STAPE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GRAZIELA AVILA GALHANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA SGARBOSA DE ARAÚJO MATUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ELIANE CRISTINA GAVA PIZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As resinas compostas tem sofrido muitos avanços recentemente, um deles é a possibilidade de 
inserção em incrementos de 4mm, clinicamente podemos nos deparar com algumas dificuldades 
como matrizes ou a própria anatomia oclusal que dificulta o processo da polimerização.  Avaliar 
através de resistência à microflexão a polimerização de resinas compostas Bulk Fill submetidas a 
diferentes distâncias do fotopolimerizador na superfície e fundo das amostras.  Foram avaliadas 
quatro resinas compostas bulk fill, Filtek Bulk Fill Posterior Restorative/3M (FT), X-tra Fil/VOCO 
(XF), Tetric N-Ceram Bulk Fill/ Ivoclar Vivadent (TE), Aura Bulk Fill/SDI (AU) e uma resina 
convencional como controle, Filtek Z250/3M (Z250). As amostras em forma de barra (n=10) foram 
confeccionadas em matriz metálica bipartida com dimensões de 7x2x1mm. Foram feitas amostras 
simulando a superfície e o fundo da restauração (profundidade de 4 mm). A polimerização foi 
executada com distâncias diferentes até a superfície da resina, sendo 0mm, 2mm e 4mm e 
armazenadas em recipientes isentos de luz por 24 horas, à 37oC. Os testes foram realizados em 
máquina de Ensaios Universal (Instron), com a carga incidindo no centro da amostra sob 
velocidade de 0,5mm/min.  O fator profundidade foi significante para as resinas TE, AU, Z250 e FT, 
nesta última, somente para o grupo submetido à distância de 4mm. Quanto aos materiais 
analisados, XF e FT apresentaram resultados superiores e diferentes dos demais, quando 
analisados nas diferentes distâncias em profundidade de 4mm.  Os diferentes componentes das 
resinas Bulk Fill parecem afetar de forma significativa seu comportamento. O fator distância do 
fotopolimerizador até a superfície da resina deve ser considerado ao utilizar resinas compostas 
Bulk Fill, já que podem influenciar de forma significativa suas propriedades quando avaliadas na 
parte mais profunda. O fator material também deve ser analisado na escolha da 
restauração.    Unoeste     
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EFEITO DA INTENSIDADE DE LUZ NA MICRODUREZA DE RESINA COMPOSTAS RESTAURADORAS 
TIPO BULK FILL 

 
MILLENA QUEIROZ CAVALHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOÃO PEDRO MENDES BATISTA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PHELIPE COSTA DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THIAGO HENRIQUE SCARTABELLO STAPE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A profundidade de polimerização das resinas compostas sempre foi alvo de muitas pesquisas. Ao 
longo do tempo sofreram diversas modificações e hoje existe a proposta de um compósito que 
possa ser inserido em incremento único de até 5 mm na cavidade.  Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a profundidade de polimerização de resinas restauradoras tipo bulk fill submetidas 
à diferentes intensidades de luz fotopolimerizadora. Foram avaliadas duas resinas compostas 
restauradoras tipo bulk fill (Filtek Bulk Fill Posterior Restorative/3M e X-tra Fil/VOCO)e como 
controle uma resina composta convencional (Filtek Z250/3M). Os materiais foram inseridos em 
incremento único em uma matriz com dimensões de 3x3x4mm e cada grupo de resina (n=5) foi 
submetido a uma das duas diferentes intensidades de luz por 20 segundos (1200 mW/cm2 e 1500 
mW/cm2). As avaliações de dureza Knoop foram realizadas por meio de um microdurômetro, na 
superfície onde a resina foi polimerizada, em 2mm e a 4 mm de profundidade, sob carga de 50 
gramas por 5 segundos. Para análise dos dados foram realizados os teste de Shapiro Wilk e Levene 
para verificar a normalidade e homocedasticidade dos resíduos, e o teste ANOVA para analisar os 
dados de dureza Knoop ao nível de significância de 5%. Os valores médios de dureza Knoop para 
as intensidades de 1200 e 1500 foram respectivamente Z250 (47 e 59) FBF (50 e 75) e XFV (68 e 
99). Todos os materiais apresentaram diferenças comparando as três profundidades 
analisadas.  Diversos fatores influenciam as propriedades de uma resina composta. Um deles é a 
inadequada polimerização que causa deficiência na contração de polimerização, dureza, 
resistência e estabilidade de cor. O fator intensidade teve grande influência nos valores de dureza. 
A resina X-tra Fil apresentou dureza superior às demais resinas avaliadas.    Unoeste     
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EFEITO DA TEMPERATURA E TEMPO DE ARMAZENAMENTO NO PERFIL BIOQUÍMICO DA SALIVA 
TOTAL NÃO-ESTIMULADA. 

 
DAMÁRIS RAISSA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

 
Condições ótimas de coleta, processamento e armazenamento da saliva determinam o sucesso na 
mensuração dos biomarcadores, pois influenciam na estabilidade do analito e na acurácia do 
teste.  Este trabalho comparou o impacto de diferentes temperaturas e tempos de 
armazenamento na concentração de proteína total e nas atividades das enzimas fosfatase alcalina 
total, fosfatase ácida total, fosfatase ácida resistente ao tartarato, alanina aminotransferase, 
aspartato aminotransferase e lactato desidrogenase na saliva total não-estimulada. Os projetos 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 446279.0.0000.5420 e 
50712215.3.0000.5420, e todos os voluntários (14 homens e 12 mulheres) assinaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido. As amostras foram coletadas pelo método de expectoração 
entre 8h e 10h. Na sequência as salivas foram centrifugadas para obtenção dos sobrenadantes, 
fracionados e armazenados à -20°C e -80°C até suas análises após os períodos de 3, 7, 14 e 28 dias. 
As amostras frescas serviram como controles. As análises foram realizadas por métodos 
espectrofotométricos. Os dados foram expressos como média e erro padrão da média e 
submetidos as análises teste t de Student pareado e ANOVA, seguida pelo teste de Dunnett (p < 
0,05). A temperatura e o tempo de armazenamento não afetaram as concentrações de PT, em 
contrapartida as atividades de todas as enzimas estudadas foram menores quando armazenadas a 
-20°C, e este efeito foi acentuado com o tempo de armazenamento a partir de 3 dias. Nas 
atividades das enzimas FAL, FAT e FART houve degradação nas atividades de 43,89, 22,66 e 
62,27% respectivamente, a partir do 14º dia. AST se manteve estável, apresentando decaimento 
significativo somente no 28º dia. ALT apresentou-se no 14º dia com atividade residual de apenas 
33,94%, com destaque para a LDH que apresentou decaimento significativo a partir do 3º dia e 
apresentando ao final dos 28 dias, apenas 15% da atividade enzimática inicial. Embora Alonso et 
al. relate a preservação da atividade da LDH armazenada a 4°C, neste trabalho as atividades de 
todas as enzimas nas amostras foram preservadas quando armazenadas a -80°C durante todo o 
período. Em nosso trabalho as atividades de todas as enzimas foram preservadas quando 
armazenadas a -80°C durante todo o período. O armazenamento das amostras a -20°C pode 
introduzir uma grande variação do erro nas atividades das enzimas quando analisadas na 
saliva.    Apoio Financeiro: ICSB/PROPe/UNESP Nº36151 e 33749.     
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HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MICHEL REIS MESSORA - FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - FORP/USP 

LUCIANA PRADO MAIA ANDRAUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução: A literatura vem mostrando resultados promissores no uso de probióticos no controle 
da gengivite e periodontite. No entanto, o uso de prebióticos ainda não foi investigado.  Avaliar o 
efeito da administração de prebiótico (PREB - mananoligossacarídeo) na progressão da doença 
periodontal (DP) induzida por ligaduras em ratos. Protocolo CEUA 2405. Foram utilizados 44 ratos 
divididos nos seguintes grupos: GC (controle), GPREB, GDP e GDP/PREB. Nos grupos GPREB e 
GDP/PREB foi utilizada ração incorporada com 1g do prebiótico por kg da dieta, iniciando 30 dias 
antes da indução da DP. Nos grupos GDP e GDPPREB os primeiros molares inferiores receberam 
uma ligadura que foi mantida na mesma posição por 14 dias. Os animais foram eutanasiados 44 
dias após o início da suplementação com PREB e as hemi-mandíbulas e biópsias de intestino 
delgado e grosso foram processadas para análise morfométrica, histológica e histométrica. Para os 
dados não paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis para comparações intergrupos, 
enquanto que para os dados paramétricos, ANOVA um critério foi aplicada para comparações 
intergrupos, seguido do teste de Tukey para comparações entre os pares (nível de significância: 
5%).  Apesar de haver um menor consumo da ração com prebiótico, não houve diferença 
significante entre os grupos quanto ao peso corpóreo dos animais. A análise morfométrica revelou 
maior perda óssea interproximal no grupo GDP, seguido pelo grupo GDP/PREB, com diferença 
estatística significante quando comparados aos grupos GC e GPREB (p < 0,05). Foi observado ainda 
maior área sem osso e sem ligamento periodontal no grupo GDP (p < 0,05). A análise 
histomorfométrica do intestino delgado revelou uma menor altura das vilosidades no grupo GDP 
quando comparado aos demais grupos experimentais (p < 0,05), enquanto que no intestino grosso 
observou-se altura das vilosidades menor no grupo GDP que os grupos GREB e GDPPREB (p < 
0.05).  A literatura vem mostrando que a administração de probiótico reduz a destruição 
periodontal e melhora a morfologia intestinal em ratos com DP induzida com ligadura. Os 
resultados desse estudo mostram que o prebiótico apresenta efeitos similares, podendo ser 
considerado como terapia alternativa. Dentro dos limites do presente estudo pode-se concluir que 
a suplementação com prebióticos reduz a perda óssea interproximal e na área de furca em ratos 
com doença periodontal induzida por ligadura.    CPDI/PROBIC (2405); FAPESP (2015/02564-4)     
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Introdução: Durante a obturação do canais radiculares, o cimento obturador deve promover o 
vedamento hermético dos mesmos, e para tanto deve apresentar adesividade às paredes 
dentinárias. A literatura não traz muitos dados quanto à adesividade do cimento resinoso 
Adseal®. Avaliar a adesividade do cimento endodôntico Adseal®® por meio do teste de push-out 
em comparação ao cimento AH Plus®. Raízes de caninos inferiores humanos (n=20), com 
comprimento de 15 mm, foram instrumentadas e divididas em dois grupos de acordo com o 
cimento utilizado, Adseal® ou AH Plus®. Para obturação dos canais utilizou-se a técnica da 
condensação lateral. Após 3 meses as raízes foram seccionadas para obtenção de slices com 1 mm 
de espessura. Foram selecionados três slices por raiz, sendo um de cada terço radicular (cervical, 
médio e apical), para serem submetidos ao teste de push-out para avaliar a resistência ao 
deslocamento da obturação; os dados (Mpa) foram analisados pelo teste de Kruskal Wallis (p < 
0,05) para análise entre os terços radiculares e pelo teste de Mann Whitney (p < 0,05) para análise 
entre os cimentos utilizados. Não houve diferença estatisticamente significante entre os cimentos 
estudados (p < 0,05), todavia, no cimento Adseal®, o terço cervical apresentou maior adesividade 
(102,293±28,795) em relação ao terço médio (87,765±30,837); enquanto que no cimento AH 
Plus®, o terço médio exibiu maior adesividade (128,725±53,771) quando comparado ao terço 
cervical (81,896±27,090). Comparando os dois cimentos o único componente comum é o Óxido de 
Zircônio, que é um radiopacificador, demonstrando que a composição entre os dois cimentos é 
diferente. Todavia, de acordo com Carneiro et al., cimentos à base de resina epóxica, como o AH 
Plus e o Adseal, penetram mais profundamente nas microirregularidades dos canais radiculares 
devido à sua fluidez e adequado tempo de presa, aumentando a retenção mecânica entre cimento 
e dentina. Além disso, a coesão entre as moléculas aumenta a resistência ao deslocamento do 
material das superfícies de dentina, resultando em uma alta adesão. Outros autores como 
Marciano et al. (2011), GÜMRÜ et al. (2013) e KIM et al. (2007), compararam o Adseal® ao AH Plus 
quanto a outras propriedades como radiopacidade, solubilidade, escoamento, espessura de filme, 
tempo de presa e citotoxicidade e observaram resultados semelhantes entre os dois 
cimentos.  Concluiu-se que o cimento endodôntico Adseal® tem efetividade similar ao AH Plus® 
em relação à adesividade.    Probic     
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As injúrias dos tecidos orais podem liberar para a saliva várias enzimas envolvidas com a cascata 
de eventos do processo de cicatrização: Fosfatase Alcalina (FAL), Fosfatase Ácida Total (FAT), 
Fosfatase Ácida Resistente ao Tartarato (FART), Lactato Desidrogenase (LDH), Aspartato 
Aminotransferase (AST) e Alanina Aminotransferase (ALT). Contudo, não foi descrito até o 
momento se estas enzimas também podem ser liberadas na saliva a partir das feridas cirúrgicas 
das exodontias. Portanto, o objetivo deste projeto foi avaliar o fluxo salivar e os parâmetros 
bioquímicos salivares pH, proteína total (PT), hemoglobina (Hb), FAL, FAT, FART, LDH, AST e ALT 
após exodontia unilateral do terceiro molar inferior impactado. A pesquisa foi aprovada pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 44625815.8.0000.5420, todos os voluntários, 8 homens e 15 
mulheres, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Amostras de saliva total não-
estimulada foram coletadas pelo método de expectoração no pré-operatório imediato e no pós-
operatório de 1 e 7 dias, entre 8h00-10h00 e 14h00-16h00, na sequência as amostras foram 
centrifugadas. Os sobrenadantes obtidos fracionados foram armazenados a -80 ºC até suas 
análises. Os ensaios bioquímicos foram realizados por métodos espectrofotométricos. Não 
observamos alterações no pH, fluxo salivar e concentração de PT salivar no pós-operatório. Em 
contrapartida, as atividades de todas as enzimas estudadas e a concentração de Hb aumentaram 
significativamente no 1º dia de pós-operatório (p < 0,05): Hb (53,94 ± 4,68 versus 97,02 ± 13,28), 
FAT (14,32 ± 1,09 versus 18,31 ± 2,08), FAL (2,37 ± 0,41 versus 4,48 ± 0,77), FART (1,92 ± 0,24 
versus 3,50 ± 0,53), ALT (7,57 ± 0,81 versus 11,67 ± 1,22), AST (24,35 ± 3,03 versus 36,69 ± 3,45), 
LDH (330,1 ± 41,86 versus 510,7 ± 60,96). Os valores retornaram aos níveis basais no 7º dia de 
pós-operatório. O teste estatístico de correlação de Pearson demonstrou uma relação significativa 
e positiva entre as atividades das enzimas e a concentração de Hb (p < 0,05).  Tendo-se em vista as 
alterações bioquímicas salivares, os resultados sugerem que os cirurgiões-dentistas devem 
enfatizar aos pacientes os cuidados de higiene oral afim de se prevenir intercorrências durante o 
período pós-operatório da exodontia.    ICSB/PROPe/UNESP Nº 33715.     
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Introdução:O desenvolvimento dos sistemas adesivos permitiu a realização de reparos em 
materiais restauradores, gerando menor desgaste, conservando estruturas sadias e com menores 
riscos de danos pulpares. Atualmente, foram desenvolvidos adesivos universais que apresentam 
como indicação a realização de reparos, no entanto ainda existem poucos estudos sobre sua 
eficácia quando comparados ao uso convencional e de silano. Desta forma, este trabalho foi 
desenvolvido no intuito de avaliar a resistência de união de uma resina composta envelhecida e 
com diferentes tratamentos de superfície.  Foram confeccionados 50 blocos em resina composta 
(Filtek Z350) que foram submetidas a termociclagem, e divididos em 5 grupos de acordo com o 
tratamento de superfície: 1.Adesivo convencional (AC) ;2.Silano + Adesivo Convencional (SILAC); 
3.Somente silano (SIL) ;4.Adesivo universal (AU); 5.Silano + Adesivo universal (SILAU). Em seguida, 
foram acrescidas camadas incrementais de resina composta (FiltekZ350). Os blocos foram então 
seccionados obtendo-se 8 corpos de prova com interface adesiva de 0,8mm2. Estes foram 
divididos em 2 sub-grupos, de acordo com as condições de armazenagem. Em seguida, foram 
fixados em máquina de ensaio universal (EMIC DL-1000), para ensaio de microtração com 
velocidade de 0,5 mm.min-1.   Os dados foram analisados utilizando-se o teste de ANOVA com pós 
teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. O grupo SIL (16,605) apresentou menor resistência 
adesiva, enquanto os grupos SILAD (33,890) e SILAU (36,330) apresentaram os maiores valores 
estatisticamente semelhantes. O grupo AC apresentou valores intermediários semelhantes 
somente ao grupo AU. Quando aplicado somente adesivo universal (AU) (31,887) houve 
semelhança estatística tanto com o grupo AD quanto com os grupos SILAD e SILAU.   Conclui-se 
que os grupos que tinham silano e o grupo de adesivo universal obtiveram melhores resultados no 
reparo quando comparados com os grupos de adesivo convencional e silano.         
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A eliminação de bactérias do interior dos canais radiculares, especialmente dos Enterococcus 
faecalis, é fundamental para o sucesso endodôntico. Esses microrganismos são de difícil 
eliminação, principalmente na forma de biofilme. Assim, a busca de substâncias que possam 
eliminá-los é um dos principais objetivos terapêuticos. Este trabalho avaliará a ação 
antimicrobiana de géis experimentais sobre biofilmes de Enterococcus faecalis Quarenta e oito 
dentes bovinos unirradiculados extraídos serão utilizados. Após a secção coronária e preparo 
biomecânico, os dentes serão esterilizados. Na sequência, serão contaminados com 20µL de 
suspensão de Enterococcus faecalis e mantidos em estufa a 37oC por 30 dias para a formação do 
biofilme microbiano. Posteriormente, os dentes serão divididos em 4 grupos de acordo com a 
medicação intracanal utilizada: grupo I - solução fisiológica; grupo II - clorexidina a 2%; grupo III - 
gel experimental I; e grupo IV - gel experimental II. Após o selamento coronário, as raízes serão 
colocadas em recipientes contendo 5ml de BHI e foram mantidos em estufa a 37oC, por 1 e 7 dias. 
Após isso, parte da dentina será coletada em duas profundidades (200 e 400 µm); esta será diluída 
e semeada em placas de petri para a formação ou não de unidades formadoras de colônias (CFUs). 
A contagem das unidades formadoras de colônias será realizada por um examinador e os valores 
obtidos serão comparados estatisticamente por meio de teste específico que será definido de 
acordo com os dados obtidos, com grau de significância de 5% (p < 0,05).       PEIC - UNOESTE     
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A doença periodontal (DP) é uma patologia crônica inflamatória caracterizada pela perda das 
estruturas de suporte do dente por meio da destruição do osso alveolar e da inserção conjuntiva. 
O tratamento convencional da DP é fundamentado na redução da microbiota 
periodontopatogênica por meio do procedimento de raspagem e alisamento radicular (RAR). 
Entretanto, a terapia mecânica pode ser falha na eliminação de bactérias localizadas em áreas 
inacessíveis aos instrumentos periodontais, como as áreas de furca e de depressões radiculares. 
Em casos desse tipo, a realização do tratamento químico coadjuvante à terapia mecânica pode ser 
indicada, mas de forma consciente - visto que o uso indiscriminado de drogas antimicrobianas 
pode promover a seleção e a resistência bacterianas.  O propósito deste estudo é avaliar, através 
de imunorreações, a influência do alendronato sódico (ALN), da terapia fotodinâmica (aPDT), ou 
da associação de ambas as terapias adjuntas à raspagem e alisamento radicular (RAR) para o 
tratamento da periodontite experimental (PE) induzida em ratos.  Noventa e seis ratos serão 
utilizados no estudo. Para indução da PE, o primeiro molar inferior esquerdo de cada animal será 
selecionado para receber um fio de algodão na região subgengival. Após 7 dias da indução da PE, a 
ligadura será removida. Os animais serão divididos em 4 grupos, cada um com 24 animais: Grupo 
Raspagem e Alisamento Radicular (RAR): RAR e irrigação da bolsa periodontal com soro fisiológico; 
Grupo Alendronato (ALN): RAR e irrigação da bolsa periodontal com alendronato sódico (10-5 M); 
Grupo Terapia Fotodinâmica (aPDT): RAR, irrigação da bolsa periodontal com azul de metileno e 
aplicação do LBI; Grupo Alendronato e terapia fotodinâmica (ALN/aPDT): RAR, irrigação da bolsa 
periodontal com alendronato sódico associado ao azul de metileno e aplicação do LBI. Cada grupo 
será subdividido em 3 subgrupos (n=8) para eutanásia aos 7, 15 ou 30 dias após a realização dos 
procedimentos. Após o processamento laboratorial de rotina, o molar esquerdo será incluído em 
parafina e cortes histológicos semi-seriados de 4 µm de espessura serão obtidos no sentido mésio-
distal. Os cortes serão submetidos ao método da imunoperoxidase indireta para detecção de 
ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B (RANKL) e osteoprotegerina (OPG). Células 
imunomarcadas para as proteínas avaliadas serão quantificadas. Os dados obtidos serão 
submetidos à análise estatística.       FAPESP (Bolsa de IC - 2016/04163-0)     
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Introdução: O câncer constitui a segunda causa de morte por doença no Brasil. Na maioria dos 
casos, a quimioterapia é o tratamento adotado, ocasionando aos pacientes oncológicos 
manifestações bucais como: mucosite e xerostomia. Por isso, este trabalho é relevante pois 
verificará as complicações bucais durante e após a quimioterapia por meio de uma avaliação 
estomatológica, e realizará o acompanhamento dessas doenças bucais para averiguar se haverá 
evolução. Objetivo: O objetivo deste estudo será realizar uma avaliação estomatológica em 
pacientes oncológicos submetidos à quimioterapia verificando se há manifestações bucais 
consequentes do recurso terapêutico, e qual a frequência e tipos manifestados durante e 
posteriormente ao tratamento. Materiais e métodos: Participarão da pesquisa pacientes em 
tratamento quimioterápico, sendo 50 voluntariados do Instituto de Oncologia "Antônio Sérgio 
Querubim" da Santa Casa de Presidente Prudente e 50 voluntariados do Hospital Regional de 
Presidente Prudente, Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacom), 
totalizando 100 indivíduos como número de amostra. Serão incluídos no estudo pacientes com 
faixa etária de 12 a 59 anos, independente de gênero e etnia, sendo aferidos quais tipos de câncer, 
os quimioterápicos utilizados e o número de ciclos determinados de acordo com a necessidade 
individual. E excluídos pacientes idosos, os que fazem uso de medicamentos com potencial 
xerostômico, os que já realizaram irradiação cabeça e pescoço ou que apresentem doenças auto 
imunes, como a Síndrome de Sjögren.       NÃO HA FINANCIAMENTO      
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Sabe- se que muitas restaurações de resina são substituídas por causa da sua alteração de cor, por 
serem passíveis de manchamento a longo prazo em bebidas potencialmente corantes. Neste 
contexto, o pré- aquecimento de Resina composta com dispositivos apropriados tem sido 
defendido como um método para reduzir a viscosidade do material, melhorando sua adaptação 
marginal e conversão de monômeros em polímeros o que poderia influenciar sobre a absorção de 
pigmentos garantindo maior durabilidade da sua estabilidade de cor.  O propósito deste estudo 
será avaliar o efeito do aquecimento prévio de uma resina composta direta nanohíbrida sobre sua 
a estabilidade de cor e a rugosidade superficial após o envelhecimento artificial em bebidas 
fitness. Corpos-de-prova medindo 6mm de diâmetro e 1,2mm de espessura serão confeccionados 
utilizando uma resina composta direta nanohíbrida (IPS Empress Direct- Ivoclar Vivadent) 
frequentemente indicada na técnica de facetas diretas. A resina será polimerizada através do Led 
de alta potência Valo (Ultradent). Para análise da alteração de cor, todos os corpos-de-prova serão 
submetidos a uma análise cromática inicial, por meio de um Espectrofotômetro de Reflexão 
Ultravioleta Visível*, Modelo UV-2450 (Shimadzu, Kyoto, Japão), com a avaliação de cor calculada 
através do Sistema CIE L*a*b*, estabelecido pela Comission Internacionale de I'Eclairaga - CIE. A 
análise de rugosidade superficial (Ra) dos espécimes de resina será realizada em rugosímetro 
Hommel Etamic W10 (JENOPTIK Industrial Metrology Germany GmbH). Após as análises cromática 
e de rugosidade iniciais, todos os corpos-de-prova serão levados ao processo de envelhecimento 
artificial em alimentos fitness. As amostras serão divididas em quatro grupos experimentais (açaí, 
suco detox verde, suco detox rosa, suco detox amarelo) além de um grupo controle (água 
destilada). O método de envelhecimento consistirá na imersão das amostras nas soluções corantes 
durante 4 semanas, sendo as mesmas trocadas diariamente. A estabilidade de cor será 
determinada pela diferença (?E) entre as coordenadas obtidas das amostras antes e após o 
procedimento de envelhecimento. A rugosidade superficial será obtida após nova análise dos 
espécimes em rugosímetro sendo obtido o valor de Ra.             
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AVALIAÇÃO DA DESCOLORAÇÃO DE DENTES APÓS A UTILIZAÇÃO DE GÉIS EXPERIMENTAIS COMO 
MEDICAÇÃO INTRACANAL: ESTUDO IN VITRO 

 
LORENA OLIVEIRA MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHÁLIA EVELYN DA SILVA MACHADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GRAZIELA GARRIDO MORI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Infecções endodônticas requerem o uso de medicação intracanal para uma efetiva redução dos 
microrganismos presentes, especialmente os Enterococcus faecalis. Devido a incessante busca de 
novos medicamentos que apresentem essa caraterística, dois géis experimentais tem sido 
estudados. Estes contém agentes antimicrobianos que quando associados mostraram-se efetivos 
frente ao Enterococcus faecalis. No entanto, devido a coloração destes géis existe a preocupação 
de descoloração dos dentes, prejudicando a estética. O objetivo deste estudo é avaliar a 
capacidade de descoloração de dentes após o uso dos géis experimentais por até 60 dias. Serão 
utilizados 30 dentes bovinos extraídos unirradiculados divididos em 3 grupos (n=10). Esses dentes 
serão instrumentados pela técnica manual e serão divididos em 3 grupos de acordo com a 
medicação intracanal: grupo I: gel experimental I; grupo II gel experimental II; e grupo III: sem 
medicamento (controle negativo). A avaliação da alteração de cor será feita utilizando um 
espectrofotômetro no dia 0 (antes da colocação do material), diariamente até o sétimo dia e nos 
tempos de 8, 15 e 30 dias após a remoção das medicações. Os valores obtidos serão comparados 
estatisticamente por meio de teste específico que será definido de acordo com os dados obtidos, 
com grau de significância de 5% (p < 0,05).       PROBIC - UNOESTE     
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA DE UNIÃO DE REPAROS EM RESINA COMPOSTA DE INCREMENTO 
ÚNICO USANDO DIFERENTES SISTEMAS ADESIVOS E RESINAS COMPOSTAS 

 
MARIANA SATI CANTALEJO TSUTSUMI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA SGARBOSA DE ARAÚJO MATUDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDERSON CATELAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A possibilidade de reparo é reconhecida como uma característica favorável dos compósitos 
resinosos, requerendo menor tempo clínico para sua realização, satisfatória relação custo-
benefício e representa um procedimento mais conservador em algumas situações. Diante do 
exposto, fica evidente a importância da análise da viabilidade de reparos em restaurações 
realizadas com compósito de incremento único, por meio do uso de diferentes sistemas adesivos e 
resinas compostas alternativas àquele material que foi confeccionada a restauração. O objetivo 
deste estudo será avaliar o efeito de diferentes sistemas adesivos e resinas compostas na 
resistência à microtração de reparos em uma resina composta de incremento único com baixa 
contração de polimerização. Para este experimento serão confeccionados 100 espécimes em 
formato de meia ampulheta da resina composta fotopolimerizável de incremento único (Filtek 
Bulk Fill) com auxílio de uma matriz de silicone. Os espécimes serão aleatoriamente distribuídos 
em 10 grupos (n = 10) conforme o sistema adesivo (Adper Scotchbond Multiuso Adesivo, Adper 
Single Bond 2 e Single Bond Universal) e a resina composta (Filtek Bulk Fill, Aura Bulk Fill e Filtek 
Z250), para o grupo controle negativo o reparo será realizado com o próprio compósito, 
entretanto sem a aplicação de qualquer adesivo. O controle positivo será obtido pela confecção do 
espécime em formato de ampulheta para mensuração da resistência coesiva do material 
restaurador. Os espécimes serão submetidos à ciclagem térmica (5000 ciclos, 5 e 55 ºC, 30 s) para 
simular o envelhecimento da restauração e então será realizado o procedimento de reparo. Após 
a asperização com ponta diamantada da superfície a ser reparada e realizado o protocolo adesivo 
de acordo com o grupo, o espécime será posicionado em uma matriz em formato de ampulheta e 
a outra metade da matriz será preenchida com o compósito de reparo. Após 24 h de 
armazenamento em água destilada a 37 ºC, a resistência de união dos espécimes será obtida por 
meio do ensaio de microtração usando uma máquina de ensaio universal sob velocidade de 0,5 
mm/min. Os espécimes serão observados em lupa estereoscópica para avaliação do modo de 
falha. Os dados serão tabulados e submetidos à análise estatística mais adequada, adotando o 
nível de significância de 5%.            
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AVALIAÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE PACIENTES COM PROBLEMAS RENAIS  
 

FERNANDA SILVA ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARIANE MARTINS LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

BARBARA REGINA ZIOLKSWKI DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução: A doença renal crônica (DRC) é um problema de saúde pública, caracterizada pela 
perda lenta e progressiva da função renal, dividida em cinco estágios, sendo o último, insuficiência 
renal, que pode ocasionar alterações sistêmicas com impacto na saúde bucal. O cirurgião dentista 
deve reconhecer as alterações da DRC, pois estas podem afetar a qualidade de vida do indivíduo e 
causar impacto à saúde sistêmica. A atenção odontológica não deve ser apenas relacionada ao 
cuidado restrito a cavidade bucal, e sim a amplitude do quanto as alterações bucais podem 
diminuir a qualidade de vida. E assim é importante que os cirurgiões dentistas saibam aplicar 
métodos de promoção de saúde a prática do cuidado de portadores de DRC.  Objetivos: O objetivo 
deste estudo será avaliar a prevalência de alterações bucais, como a cárie dentária, doença 
periodontal, desgaste dentário, alteração de tecido mole e fluxo salivar em pacientes em 
diferentes estágios da DRC e verificar o impacto da saúde bucal na qualidade de vida dos 
pacientes. Material e Método: A amostra será composta por um grupo de por 50 pacientes em 
diferentes estágios de DRC (GR) e um grupo controle (GC) formado por indivíduos saudáveis. Para 
classificar a DRC em diferentes estágios, será utilizada a taxa de filtração glomerular. Para análise 
das doenças bucais serão utilizados os índices CPOD, IPC, IDD, alteração de tecidos moles e 
também a avaliação do fluxo salivar. Será aplicado o questionário OIDP para verificar o impacto da 
saúde bucal na qualidade de vida destes pacientes. Este projeto será iniciado após a aprovação do 
Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 56857316.4.0000.5515). Os dados coletados serão 
primeiramente tabulados e submetidos a uma análise exploratória e posteriormente serão 
aplicados os testes estatísticos adequados.             
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE BUCAL EM PACIENTES PSIQUIATRICOS 
 

EBERTI CRISTOVÃO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KARINE TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A desorganização da placa bacteriana (biofilme) dentaria através da higienização mecânica é o 
meio mais eficaz para evitar processo inflamatório bucal. Existem evidências que pacientes com 
transtornos mentais apresentam alto índice de ansiedade e, além disso, má higienização bucal, 
desta forma indivíduos ansiosos são mais susceptíveis a doenças bucais, e a progressão a doença 
periodontal. O objetivo desta pesquisa será avaliar as condições bucais periodontais e de higiene 
oral de pacientes psiquiátricos, assistidos em instituições filantrópicas, correlacionando condições 
bucais encontradas e grau de higiene bucal, entre pacientes em tratamento ambulatorial e 
internados. Serão avaliados pacientes psiquiátricos frequentadores dos hospitais psiquiátricos, 
Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes, Hospital Allan Kardec, Hospital São João e 
pela ala psiquiátrica do Hospital Regional (HR), todos localizados na região de Presidente Prudente 
- SP. Será aplicado o teste de ansiedade de Beck, e, depois, realizada avaliação das condições 
periodontais, em exame clinico a luz natural, usando espátula de madeira e sonda OMS. Também 
será avaliado o grau de higiene oral através da coloração da placa por pastilha evidenciadora e 
aplicação do índice IHOS (índice de higiene oral simplificado).            
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AVALIAÇÃO DE RESTAURAÇÕES CLASSE II EM RESINAS BULK FILL POLIMERIZADAS SOB DIFERENTES 
INTENSIDADES DE LUZ 

 
BRUNA BARRAVIEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GRAZIELA AVILA GALHANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Atualmente, uma nova categoria de resinas compostas para dentes posteriores foi introduzida 
visando diminuir o tempo gasto nestas restaurações: a bulk-fill de alta viscosidade, cuja 
característica é a possibilidade de inserção em incrementos de até 4mm de uma única vez. Para os 
compósitos, além da fotopolimerização adequada respeitando-se as diferentes intensidades de 
luz, as propriedades mecânicas devem também ser levadas em consideração. Fica clara ainda, a 
necessidade de avaliar estes materiais restauradores, com variáveis que possam acontecer 
clinicamente, trazendo um conhecimento mais aprofundado das mesmas, e por consequência o 
cirurgião-dentista terá mais segurança para utilizá-las.  Avaliar através da microdureza Knoop, a 
influência de diferentes intensidades da luz na polimerização de resinas compostas bulk fill. Serão 
utilizadas uma resina composta híbrida convencional Filtek Z250 e quatro resinas compostas tipo 
bulk fill, para restauração classe II de 100 terceiros molares humanos provenientes do Biobanco da 
Unoeste, e armazenados em água destilada a 37oC. Preparos padronizados tipo slot vertical serão 
realizados nas faces mesial de cada dente, com dimensões de 4 mm de profundidade ocluso-
cervical, 4 mm de extensão vestíbulo-lingual e 3 mm de profundidade da parede axial. O 
compósito convencional será inserido na cavidade em incremento horizontal de 2 mm de 
espessura. As resinas bulk-fill serão inseridas em incremento único na cavidade. A polimerização 
será realizada por oclusal, vestibular e lingual, usando duas diferentes intensidades de luz, para 
cada grupo avaliado, através de fotopolimerizador LED com diferentes intensidades de luz. Após o 
polimento, as amostras serão submetidas ao ensaio de dureza Knoop, realizando-se 5 
endentações por meio do microdurômetro, na superfície da resina, à 2mm e 4 mm de 
profundidade de cada amostra. Os dados coletados serão primeiramente tabulados e submetidos 
a análise exploratória e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. O 
resultado esperado é verificar se as resinas bulk fill inseridas em incremento único tem 
polimerização semelhante à resina composta convencional quando polimerizada em 
incrementos.       Unoeste     
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ANTIFÚNGICO DE UM NANOSISTEMA COMPOSTO POR NANOPARTÍCULAS 
MAGNÉTICAS DE ÓXIDO DE FERRO, QUITOSANA E MICONAZOL 

 
ANA CLÁUDIA FANTUCI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA ROCHA LAMBER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FABIANA GOUVEIA STRAIOTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DOUGLAS ROBERTO MONTEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Novos nanosistemas carreadores de drogas estão sendo desenvolvidos com o intuito de melhorar 
o efeito antimicrobiano de drogas convencionais e diminuir seus efeitos tóxicos para as células 
humanas. O objetivo deste trabalho é sintetizar um novo nanosistema carreador de miconazol 
(MCZ) com base em nanopartículas magnéticas de óxido de ferro (NPMs) e quitosana (QTS), bem 
como avaliar o efeito antifúngico deste nanosistema frente aos microrganismos Candida albicans e 
Candida glabrata. Os nanosistemas serão preparados através do carregamento de MCZ sobre 
NPMs revestidas com QTS e caracterizados por difratometria de raios-X, espectroscopia na região 
do infravermelho e microscopia eletrônica de transmissão. Também será determinada a 
concentração inibitória mínima do nanosistema MCZ-QTS-NPM capaz de inibir o crescimento dos 
microrganismos no estado planctônico. Após, biofilmes das espécies mencionadas serão formados 
(durante 24 horas) em placas de 96 poços e tratados duas vezes ao dia, durante 2 dias, com 
diferentes concentrações do nanosistema. O efeito antibiofilme do nanosistema será avaliado por 
meio da contagem do número de células cultiváveis e quantificação da biomassa total. Controles 
apropriados serão incluídos em todas as análises. Os dados serão submetidos ao teste de 
normalidade e, a seguir, será aplicada análise estatística adequada para cada resultado, com nível 
de significância de 5%.            
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CONDIÇÃO BUCAL DE PACIENTES COM REFLUXO GASTROESOFÁGICO 
 

CAROLINA PIRES MARCELINO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DAIANY HARUMY ONIMARU - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAROLINA PARRON GARDENAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Introdução: A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é a passagem do suco gástrico para o 
esôfago e órgãos adjacentes como a cavidade bucal. O suco gástrico apresenta um pH baixo, 
provocando uma desmineralização do esmalte e/ou dentina. Além do desgaste dentário, outras 
doenças podem estar associadas à DRGE, como por exemplo, a doença periodontal devido à 
presença da bactéria Helicobacter Pylori. Devido as possíveis alterações da saúde bucal 
decorrentes do DRGE, e sabendo da importância dos conceitos citado acima, este projeto visa 
estabelecer uma relação entre as doenças DRGE com doenças bucais, abrangendo o papel do 
cirurgião dentista nesses quadros clínicos, tanto na prevenção como no diagnóstico e 
tratamento.  Objetivo: O objetivo deste estudo será avaliar a condição bucal de pacientes com 
DRGE abordando o desgaste dentário e a doença periodontal com ou sem presença da bactéria 
Helicobacter Pylori.  Material e Método: Serão avaliados 300 indivíduos divididos em três grupos: 
G1- pacientes com DRGE e com a presença da Helicobacter Pylori, G2- pacientes com DRGE e sem 
a Helicobacter Pylori, e G3- indivíduos sem DRGE. Para a avaliação do desgaste dentário e da 
doença periodontal serão utilizados o Índice de Desgaste Dentário (IDD) e Índice Periodontal 
Comunitário (IPC) respectivamente. O fluxo salivar será avaliado através da coleta da saliva 
estimulada. O questionário será empregado para tentar identificar os possíveis fatores etiológicos 
do desgaste dentário e da doença periodontal. Este projeto foi aprovado pelo CEP (CAAE: 
55724616.2.0000.5515). Forma de Análise dos Resultados: Para analisar os resultados serão 
utilizados os testes Kolmogorov-Smirnov, teste ANOVA, Kruskal Wallis, Qui-quadrado e Coeficiente 
de Correlação de Pearson e Spearman.             
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EFEITOS DO USO DE PREBIÓTICO, PROBIÓTICO E SIMBIÓTICO SOBRE OS TECIDOS PERIODONTAIS 
DE RATOS FUMANTES PASSIVOS 

 
RAQUEL NARCISO PICCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EVELYN KELLYN TRINDADE SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
YARA LOYANNE DE ALMEIDA SILVA LEVI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA PRADO MAIA ANDRAUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIELI DE PAULA NEVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

HERMANN BREMER NETO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O fumo é um dos principais fatores de risco para a doença periodontal, aumentando sua 
prevalência e gravidade. Os alimentos funcionais tem a finalidade de modular o equilíbrio do trato 
gastrointestinal e ativar o sistema imune, e a literatura vem mostrando resultados promissores no 
uso de probióticos no controle das doenças periodontais. Avaliar os efeitos dos prebióticos (MOS), 
probióticos (PRO) e simbióticos (S) sobre o início e progressão da doença periodontal ocasionada 
pela exposição passiva à fumaça do cigarro em ratos.  Serão utilizados 86 ratos machos Wistar, 
divididos aleatoriamente em dois grupos: um com exposição ao tabagismo por uma hora diária, 
dividido em dois períodos de meia hora (T) e outro sem exposição ao tabagismo. Esses dois grupos 
serão subdivididos de acordo com o protocolo alimentar em: Grupo Controle (GC) = dieta basal; 
GCT; GMOS; GMOST; GPRO; GPROT; GS; GST. 90 dias após a exposição ao tabagismo, as 
mandíbulas direitas serão coletadas e processadas para análise histológica e 
histomorfométrica.        probic     
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INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E DOENÇAS SISTÊMICAS: ANÁLISE DO 
CONHECIMENTO DE ACADÊMICOS DO ÚLTIMO ANO DE ODONTOLOGIA E MEDICINA 

 
ANA FLAVIA BUENO DO CARMO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VITOR LUCAS CALVI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS ORBOLATO CHALUB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCIANA PRADO MAIA ANDRAUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
As alterações locais podem gerar mudanças sistêmicas e modificar desde o diagnóstico até 
tratamento e prognóstico, assim acontece com a doença periodontal, sua severidade e progressão 
podem influenciar e ser influenciada por doenças sistêmicas, sendo então, essencial o 
atendimento multidisciplinar para abranger a integralidade das ações saúde. . Espera-se avaliar o 
conhecimento dos alunos para que possam futuramente compor uma equipe multidisciplinar, 
participando efetivamente no cuidado de pacientes que apresentam doenças crônicas e garantir 
uma abordagem voltada aos princípios da integralidade.  O objetivo deste estudo será avaliar o 
conhecimento de acadêmicos do curso de odontologia e medicina do último ano no que diz 
respeito à inter-relação entre patologias sistêmicas e doença periodontal. Será realizado um 
estudo transversal, descritivo e quantitativo. O universo da pesquisa será constituído por 
estudantes do último ano dos cursos de graduação em odontologia e medicina da UNOESTE. Os 
voluntários serão submetidos à avaliação por meio de um questionário estruturado auto aplicado, 
desenvolvido para avaliar o conhecimento, atitudes e comportamentos com relação à doença 
periodontal. Serão aplicados testes estatísticos adequados para comparação entre estudantes de 
medicina e odontologia e a correlação entre o total de acertos e o conhecimento auto reportado 
pelos participantes, considerando o nível de significância como p < 0,05. Será realizada ainda uma 
análise descritiva das questões que exploram comportamentos e orientações na prática clínica, o 
conhecimento percebido e treinamento e as atitudes com relação à doença periodontal e 
percepções que podem influenciar na prática clínica. CAAE: 
54724716.4.0000.5515       CPID/PROBIC     
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O CIRURGIÃO-DENTISTA SOB O OLHAR INFANTIL ATRAVÉS DE DESENHOS 
 

KARINE TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA TERESINHA NASCIMENTO DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARA RÚBIA MIOTTO FERREIRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATANI CARLA CRISTOVAM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Para a maioria das pessoas e, em especial as crianças, o tratamento odontológico sempre esteve 
relacionado à dor e ao estresse, gerando medo e ansiedade, que acabam por desencadear nas 
pessoas esquiva ou fuga. Como atividade relacionada ao lúdico, o desenho possibilita a formação 
de vínculo e uma relação de confiança entre o profissional da saúde e a criança sob seus cuidados, 
com resultados extremamente positivos durante o processo terapêutico. os científicos visando 
controle não-farmacológico do comportamento infantil devem ser sempre estimulados. Na área 
da Odontopediatria ainda há muito a se explorar no que concerne à psicologia e fatores 
associados. A metodologia dos desenhos e representações sociais também é pouco utilizada em 
Odontologia. Justifica-se, desta forma este estudo pelo fato de poder contribuir para o 
entendimento da visão da criança frente ao papel do cirurgião-dentista e do ambiente 
odontológico, podendo assim, permitir que o adulto consiga transpor a realidade do mundo 
infantil.  Este estudo tem o objetivo de avaliar o grau de medo e ansiedade da criança da clínica de 
odontopediatria da faculdade de odontologia de Presidente Prudente frente ao tratamento 
odontológico, através da interpretação de representações sociais (desenhos) obtidos delas antes e 
após o atendimento odontológico.  Participarão desta pesquisa 50 crianças da clínica de 
Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista de Presidente 
Prudente, na faixa etária de 7 a 12 anos. Antes do atendimento clínico, as crianças serão 
abordadas individualmente pelas pesquisadoras, para fazerem um teste de avaliação da ansiedade 
odontológica e desenho livre que represente a visão dela do atendimento odontológico, do 
profissional e do ambiente. Ao final do tratamento, será convidada novamente a realização da 
avaliação da ansiedade odontológica e do desenho. No momento do desenho, não haverá 
abordagem verbal a criança. AVALIAÇÃO DOS DESENHOS Os desenhos serão avaliados segundo a 
metodologia proposta por Marques et., Al 2010. Os desenhos serão feitos a mão livre e a criança 
utilizará lápis número 1 e giz de cera colorido em papel A4 branco. Após a realização do desenho, 
a criança irá comentá-lo ao examinador, sendo que os comentários serão então gravados para 
análise do comportamento. Os dados serão agrupados e interpretados por um examinador 
calibrado, que os classificará entre visão hostil ou visão agradável.             
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PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE PARALISIA CEREBRAL 
 

GABRIEL MARQUES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEXANDRE TOMIAZZI GUALBERTO CHAGAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A condição de saúde bucal dos portadores de paralisia cerebral (PC) é precária e em conjunto com 
a falta de conhecimento dos responsáveis de como realizar a higienização bucal correta pode levar 
ao agravamento do quadro odontológico Implementar e verificar a efetividade de um programa 
de prevenção em saúde bucal para portadores de paralisia cerebral e seus cuidadores. Serão 
avaliadas á condição de saúde bucal de n=20 pessoas com PC e o conhecimento de seus 
cuidadores quanto a cuidados de higiene bucal. Após a avaliação clínica, será elaborado um 
programa de prevenção em saúde bucal para os responsáveis a fim de capacitá-los para que haja 
uma melhora na condição bucal dos portadores. Serão realizadas três visitas. Na primeira visita 
será apresentado o questionário onde será feito um levantamento da situação socioeconômica da 
família, em seguida serão submetidos a uma avaliação de sua condição bucal através dos índices 
de cárie dentária (CPOD), placa bacteriana (IHOS) e doença periodontal (IPC), após a avaliação, 
serão feitas orientações a fim de melhorar a condição bucal do portador. Na segunda e terceira 
visita serão implementados os programas de prevenção à saúde bucal e reavaliação de acordo 
com a realidade encontrada do mesmo.        nenhum     
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TRATAMENTO DA DOENÇA PERIODONTAL EXPERIMENTAL: IRRIGAÇÃO SUBGENGIVAL COM 
SOLUÇÃO DE INFUSÃO DE CAMOMILA E TANSAGEM. ESTUDO HISTOMORFOMÉTRICO EM RATOS 

 
DENER HIGOR BEZERRA PADILHA GOES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIEL MARQUES DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA PRADO MAIA ANDRAUS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATÁLIA MARCUMINI POLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL 
CAROLINA DOS SANTOS SANTINONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A doença periodontal é uma das doenças bucais mais frequentes na população. O uso de produtos 
fitoterápicos tem se mostrado como uma alternativa interessante, contribuindo para melhorar o 
acesso da população aos cuidados com a prevenção e tratamento dessa enfermidade. O propósito 
do presente estudo é avaliar, histomorfometricamente, a influência das soluções de infusão de 
camomila e tansagem no tratamento da periodontite experimental (PE) induzida em 
ratos.  Noventa ratos serão utilizados no estudo. A doença periodontal será induzida no primeiro 
molar inferior esquerdo de cada animal com fio de algodão na região subgengival. Após 7 dias da 
indução da PE, a ligadura será removida. Os animais serão aleatoriamente distribuídos em 3 
grupos: Grupo I - Raspagem e Alisamento Radicular (SRP) e irrigação com 1 ml de soro fisiológico; 
Grupo II - SRP e irrigação com 100 µg de camomila por ml de solução aquosa; Grupo III - SRP e 
irrigação com 100 µg de tansagem por ml de solução aquosa. Cada grupo será subdividido em 3 
subgrupos (n=10) para eutanásia aos 7, 15 ou 30 dias após os tratamentos. Cortes semi-seriados 
serão obtidos no sentido mésio-distal e serão corados com Hematoxilina e Eosina (HE) ou 
Tricrômico de Masson (TM). A perda óssea (PO) será quantificada e os dados obtidos serão 
submetidos à análise estatística.        UNOESTE     
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USO CLÍNICO DA TERAPIA COM LASER DE BAIXA POTÊNCIA (LLLT) PARA PROMOÇÃO DA 
REGENERAÇÃO ÓSSEA BUCO-MAXILO-FACIAL. REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 
BARBARA ESTELA AMARAL MARTIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA APARECIDA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINA DOS SANTOS SANTINONI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A regeneração de defeitos ósseos tem atraído o interesse de pesquisadores de várias áreas da 
saúde. Diversos estudos têm demonstrado que a terapia com laser de baixa potência (LLLT) 
apresenta potencial em promover a regeneração óssea. Contudo, os resultados desses estudos 
sobre os efeitos da LLLT no reparo ósseo são contraditórios.  O propósito da presente revisão 
sistemática é avaliar o uso clínico da terapia com laser de baixa potência (LLLT) para promoção da 
regeneração óssea em defeitos na região buco-maxilo-facial.  Será realizada uma pesquisa 
detalhada dos estudos publicados nos últimos 15 anos e listados nas bases de dados 
PubMed/MEDLINE, Scopus e Cochrane, usando os seguintes termos: "low-level laser therapy AND 
bone healing", "lllt AND bone healing", "low-level laser therapy AND bone repair", "lllt AND bone 
repair", "low-level laser therapy AND bone regeneration", "lllt AND bone regeneration". Os 
estudos elegidos como "incluídos" serão: estudos clínicos randomizados controlados (RCT), 
estudos prospectivos e retrospectivos que avaliaram a LLLT para promoção da regeneração óssea. 
Além disso, os estudos deverão apresentar no mínimo dez pacientes, com período de 
acompanhamento máximo de um ano e serem publicados em inglês. Os critérios de exclusão 
serão: estudos in vitro, estudos em animais, simulação computacional, relato de caso, revisões, 
estudos que avaliaram somente um tipo de tratamento sem comparação com grupo controle. 
Resultados Esperados: Espera-se com a condução do presente estudo determinar se a LLLT tem 
demonstrado resultados clínicos positivos.            
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INCLUSÃO DE ATIVIDADES MULTIDISCIPLINARES EM BAIRROS PERIFÉRICOS DE CAMPINAS-SP 
 

AMANDA RODENAS - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALESSANDRA ARAGÃO ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O projeto "Prefeitura nos bairros" é uma ação criada pela Secretaria Municipal de Trabalho e 
Renda em associação com o Exército Brasileiro e a Secretaria Municipal de Saúde, a qual oferece 
diversos serviços à população de bairros mais desfavorecidos economicamente. Esse projeto 
facilita o acesso da população à educação, esportes, saúde e lazer, oferecendo serviços de 
prevenção e promoção de saúde, gincanas esportivas, palestras educativas, caminhadas, e até 
mesmo o auxílio em questões trabalhistas, como a emissão da carteira de trabalho. Para o bom 
funcionamento do projeto citado, parcerias com universidades são essenciais para a divulgação do 
conhecimento e para aumentar o número de atividades benéficas oferecidas à população. A 
atividade objetiva aumentar o acesso da população de bairros periféricos a serviços de prevenção 
e promoção de saúde, além de contribuir com o aprendizado dos acadêmicos.    As atividades 
realizadas tiveram um impacto positivo na população dos bairros visitados, já que uma grande 
porcentagem desses habitantes tinha dificuldade em ter acesso aos serviços oferecidos e pôde 
desfrutar de ações de prevenção e promoção da saúde. Além disso, é possível afirmar que a 
atividade também beneficiou os acadêmicos participantes, os quais adquiriram mais 
conhecimento e experiência nos assuntos abordados.     Nos dias 2 e 16 de abril, 1 e 21 de maio, 4 
e 18 de junho, acadêmicos do curso de Odontologia, Direito e Enfermagem da Universidade 
Paulista reuniram-se em bairros localizados na periferia da cidade de Campinas, em uma ação 
multidisciplinar. A escolha dos bairros baseou-se na condição socioeconômica de seus habitantes, 
sendo escolhidos o Parque Icaraí, Jardim São Cristóvão, Campo Grande, Ouro Verde, Parque 
Jambeiro e Barão Geraldo. Além das atividades oferecidas pela prefeitura de Campinas, a 
população dos bairros visitados também se beneficiou com as atividades referentes aos cursos 
presentes. A atividade proposta aos acadêmicos de Odontologia pertence à disciplina de Educação 
em Saúde e Ambiente. Durante sua realização, nós utilizamos banners com ilustrações educativas 
sobre patologias dentárias, macro modelos simulando uma dentição com cárie e outra sem 
anormalidades, orientamos quanto aos cuidados da saúde bucal e quanto à frequência necessária 
de visita a um dentista, além de demonstrar a técnica de escovação adequada e do uso de fio 
dental, observando posteriormente a execução desta técnica por quem visitou o projeto.    
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INTRODUÇÃO DO PROJETO "DENTINHO FELIZ" NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

AMANDA RODENAS - UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 
ROGÉRIO MATHEUS DE MORAES JÚNIOR - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALESSANDRA ARAGÃO ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O projeto "Dentinho feliz" é uma ideia que surgiu no primeiro semestre de 2016 por acadêmicos 
de Odontologia da Universidade Paulista. É um projeto que faz parte da disciplina de Educação em 
Saúde e Ambiente, a qual, além de incentivar os estudantes a realizarem atividades 
extracurriculares, também trata de assuntos como saúde da população conforme o ambiente 
habitado e promoção da saúde. A saúde bucal engloba ações como a técnica adequada de 
escovação, uso do fio dental, redução no consumo de alimentos ricos em açúcar e visitas regulares 
ao dentista. A atividade objetiva conscientizar as crianças quanto à importância dos cuidados com 
a saúde bucal, demonstrar os cuidados necessários e, também, analisar a prevalência de cárie 
nesse grupo de escolares.    Ao término da atividade, realizamos um levantamento dos dados 
obtidos, e verificamos que a prevalência de cárie na Educação Infantil da escola particular foi de 
4,7%, enquanto que na escola pública foi de 51,6%, um índice quase 11 vezes maior que o da 
primeira. Observamos também que houve um grande aprendizado das crianças quanto aos 
ensinamentos fornecidos, visto que a maioria delas aplicou a técnica correta de escovação e do 
uso de fio dental após a nossa demonstração.     Nos dias 10 e 11 de maio de 2016, realizamos 
visitas a duas escolas localizadas em Campinas-SP, o Colégio Franciscano Ave Maria e a CEMEI 
Presidente Castelo Branco, uma particular, e a outra, pública, respectivamente. Em ambas as 
instituições, reunimos os alunos da Educação Infantil para uma palestra no pátio escolar, em que 
participaram 64 alunos na primeira e 32 na segunda escola. Iniciamos a palestra explicando quais 
alimentos são prejudiciais e quais trazem benefícios aos nossos dentes. Dentre os alimentos 
prejudiciais, citamos o chocolate, refrigerante, biscoitos e doces em geral. Quanto aos alimentos 
benéficos, focamos no grupo das frutas, como maçã, pera e morango. Posteriormente, explicamos 
a definição, a etiologia e a prevenção da cárie através de cartazes ilustrativos. Em seguida, 
ensinamos a técnica adequada de escovação e do uso do fio dental, demonstrando-os em um 
macro modelo. Após a demonstração, dividimos a turma em grupos de 4 alunos, os quais 
realizaram a técnica de escovação ensinada sob a nossa supervisão. Além de observar e corrigir a 
técnica de escovação, analisamos também se havia a presença de cárie em cada um dos 
escolares.    
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TEAM-BASED LEARNING NA ODONTOLOGIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ROSANA LEAL DO PRADO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANE AVANSINI MARSICANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KARINE TAKAHASHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SUELI CRISTINA SCHAECK ZAGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MÉRCIA DE CARVALHO ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LIZZIANE KRETLI WINKELSTROTER LIZZIANE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EBERTI CRISTOVÃO SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CLÁUDIA DE OLIVEIRA LIMA COELHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O ensino dedicado a adultos tem inúmeros desafios que devem ser considerados ao se pensar em 
abordagens que instrumentalizem, de maneira adequada, o aprendizado.  Relatar uma experiência 
de aplicação do TBL para alunos do curso de odontologia.     Inicialmente o TBL foi desenvolvido 
como estratégia para cursos de administração. Porém, tem sido ampliado para outros cursos, com 
objetivo de criar oportunidades e obter os benefícios do trabalho em pequenos grupos de 
aprendizagem, de modo que se possa formar equipes de 5 a 7 estudantes, que trabalhem no 
mesmo espaço físico. A atividade desenvolvida durante a jornada, foi muito bem avaliada pelos 
alunos participantes, uma vez que oportunizou a interação e o trabalho em equipe destes e 
desenvolveu também a integração de conteúdos, a princípio disciplinares. O clima de competição 
amistosa também viabilizou o sucesso da atividade.     A atividade ocorreu durante a jornada 
acadêmica do curso de odontologia e foi organizada com o intuito de integrar o conteúdo das 
disciplinas de Bioquímica, Cariologia, Imunologia e Microbiologia. No início da manhã, ao 
chegarem para o evento, os alunos foram divididos em 4 grandes grupos, e posteriormente, cada 
grupo se subdividiu em outros 7, totalizando 28 grupos de 7 alunos em média, para os quais foi 
disponibilizado o texto previamente selecionado pelos professores. Durante as duas horas 
seguintes, foram orientados a ler e discutir o referencial escolhido, ainda ignorando os próximos 
passos, apenas cientes da necessidade de dedicação ao texto e trabalho em equipe. Ao retornar 
da leitura do texto foram orientados quanto ao restante da atividade e receberam um gabarito, do 
estilo "raspadinha", e uma folha de questões, as quais deveriam ser respondidas após ampla 
discussão entre os pequenos grupos. Assim que houvesse consenso a respeito da resposta, a 
alternativa correspondente era raspada no gabarito. Caso a resposta não fosse identificada de 
imediato, uma nova resposta poderia ser escolhida, até que se identificasse a resposta correta. 
Toda essa etapa, não permitia a consulta a nenhum material. Ao final da atividade, todos os 
gabaritos foram recolhidos, respeitando-se a formação dos 4 grandes grupos iniciais, e procedeu-
se a verificação do grupo, que em conjunto, teve o menor número de erros e assim foi 
considerado o vencedor da atividade. Os vencedores puderam escolher uma disciplina na qual 
seriam bonificados.     

 


