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ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS E BUCAIS EM PACIENTES PORTADORES DA SÍNDROME 

DO X-FRÁGIL 
  SOLLITTO, KAROLINA CABRAL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

SANTOS, THUANY MILENY DELFINO DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

AMARAL, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO (Professor - UNOESTE) 

A Síndrome do X-frágil é um distúrbio genético considerado como a principal causa hereditária e a segunda
etiologia genética de retardo mental (RM), sendo superada apenas pela Síndrome de Down. Existe uma grande 
necessidade de divulgar informações sobre a Síndrome do X-frágil (SXF), não só para as famílias, mas 
principalmente para os profissionais da área de saúde. Apesar de muito freqüente, a SXF é pouco divulgada fora 
dos centros de genética, sendo, na maioria das vezes, subdiagnosticada entre a população. A síndrome do X-
frágil é identificada microscopicamente por uma constrição denominada sítio frágil do braço longo do
cromossomo X, associada a determinados mecanismos hereditários e, geralmente, não associada á
anormalidades fenotípicas específicas. Apresenta diversas alterações neurológicas, desde problemas
comportamentais ou emocionais, dificuldades no aprendizado, deficiência mental em todos os níveis. Devido à
dificuldade de se firmar um diagnóstico somente pelo exame clínico, dada sua variabilidade de características
físicas, pois não são todos que possuem um aspecto fenotípico semelhante como o paciente portador da
síndrome de Down. Desta forma o objetivo deste estudo foi verificar as características físicas gerais e bucais,
presença de convulsão e cardiopatia em pacientes portadores da Síndrome do X-frágil, através de anamnese e 
exame físico geral e buco-dentário, averiguando também suas características comportamentais como: 
hiperatividade e autismo. Este estudo foi desenvolvido na Clínica de Pacientes Especiais da Faculdade de
Odontologia da Unoeste e APAE, depois da aprovação pelo comitê de ética em pesquisa. A pesquisa foi
realizada apenas em pacientes portadores da síndrome do X-frágil comprovados com o exame de cariótipo. Os 
dados foram coletados através de uma ficha padronizada e foram tabulados. Os resultados serão demonstrados
em gráficos e tabelas em forma de estatísticas simples e em porcentagem. HAGERMAN, (2002) encontrou em 
sua pesquisa caracteristicas como: face alongada , palato alto, orelhas proeminentes, prolapso da válvula mitral,
estrabismo, caracteristicas gerais também averiguadas e encontradas em nosso estudo. As alterações bucais
foram pesquisadas por HADDAD (1999) onde não foram observados casos de microdontia, desgaste oclusal ou
supranumerário erupcionado e na dentição permanente foi detectada anodontia, macrodontia, hipoplasia de
esmalte, mancha de esmalte e desgaste incisal, em nosso estudo não encontramos macrodontia ou microdontia, 
mas encontramos, hipoplasia de esmalte e anodontia. As características bucais que os pacientes portadores da
Síndrome do X- frágil mais apresentaram foram: palato estreito e profundo, prognatismo mandibular,
macroglossia, má higiene, hipoplasia de esmalte, má oclusão, presença de cárie, calculo e gengivite. A
deficiência mental é o fator de dificuldade de abordagem odontológica desses pacientes, pois existe a
características autista que deve merecer atenção multidisciplinar.  
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IMPACTOS EM SAÚDE BUCAL DE USUÁRIOS DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

  NEVES, ADRIELI DE PAULA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ALVES, DAIANE MAYARA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

GOMES, LUCIANE REGINA GAVA (Professor - UNOESTE) 

Os fatores socioeconômicos muitas vezes são causadores de várias doenças, incluindo as doenças bucais,
assim sendo, observa-se a necessidade de se conhecer a realidade dos usuários do sistema público de saúde
para o planejamento e posterior realização das ações. Uma vez que a UNOESTE está desenvolvendo um
programa interdisciplinar na Unidade Básica de Saúde do bairro Brasil Novo, é importante a avaliação da saúde 
bucal da população, bem como seus determinantes sociais, para que se possa atuar neste bairro de maneira
mais efetiva. Assim, este estudo buscou analisar a situação socioeconômica, a utilização de serviços
odontológicos, a morbidade bucal referida, a autopercepção, impactos em saúde bucal e também os hábitos
bucais dos usuários e crianças que freqüentam esta unidade de saúde. Esta pesquisa foi realizada, através da
aplicação de uma entrevista estruturada, com 100 usuários, dos quais 50 foram crianças de 0 a 5 anos (grupo 1) 
e os outros 50 foram usuários acima de 6 anos (grupo 2). Os resultados mostraram que 42% das crianças do
grupo 1 e 86% dos entrevistados do grupo 2 acreditam que necessitam de tratamento odontológico; quando
questionados se tiveram dor de dente nos últimos 6 meses, 12% das crianças do grupo 1 e 44% dos usuários do
grupo 2 sofreram com este problema nos últimos 6 meses; em relação há quanto tempo foi a última consulta
odontológica observou-se no grupo 1, 28% das crianças foram à menos de um ano, 10% foram à dois ou três
anos e 62% nunca foram ao dentista; já 68% dos usuários do grupo 2 relataram que foram pela última vez ao
dentista em menos de um ano, 22% foram à 2 ou 3 anos, 8% foram à 3 ou mais anos, e somente 2% nunca 
foram ao dentista; sobre o local desta última consulta, para as crianças do grupo 1 26% consultaram no serviço
público, 8% no serviço particular, 2% em planos de saúde ou convênios, 2% em outros locais e 62% não foram
consultar, já no grupo 2, 80% fizeram a consulta no serviço público, 12% no serviço particular, 4% em planos de
saúde ou convênios, 2% em outros locais e 2% não freqüentaram o consultório dentário. Quando os usuários ou
responsáveis pelas crianças foram questionados se estavam satisfeitos com seus dentes e sorriso, no grupo 1, 
2% diziam-se satisfeitos, 72% relataram estarem nem satisfeitos nem insatisfeitos, muitos pelo fato de os dentes
não terem erupcionado ainda, 12% estavam insatisfeitos e 14 % muito insatisfeitos; já no grupo 2, 38% disseram 
estar satisfeitos, 14% nem satisfeitos nem insatisfeitos, e 48% insatisfeitos. O serviço público é muito importante
na saúde bucal, efetivando as ações de promoção de saúde da população, necessitando portanto estar bem
preparado para oferecer estes serviços. Diante dos dados obtidos evidencia-se a importância da parceria entre 
as ações de extensão desenvolvidas pela Faculdade de Odontologia da UNOESTE, juntamente com outros
cursos, com o serviço público municipal de saúde, ampliando assim os serviços de prevenção e tratamento das 
afecções bucais.  
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PREVALÊNCIA DE MÁ OCLUSÃO ASSOCIADA A SINAIS E SINTOMAS DE DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR EM ACADÊMICOS DE ODONTOLOGIA 

  SUZUKI, KARINA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

MACEDO, SIMONE DIAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

ROTTA, LUIZ ORBOLATO (Professor - UNOESTE) 

Caracteriza-se por maloclusão toda alteração na relação dos arcos dentários, bem como, de todas as estruturas
do sistema estomatognático que contribuem para uma função desequilibrada do processo mastigatório. Angle
criou um sistema de classificação dividindo em grupos as maloclusões e denominou de Classe I, Classe II ou 
Classe III conferindo a cada grupo características peculiares. A Disfunção Temporomandibular (DTM) é um
conjunto de sinais e sintomas, dentre eles: cefaléia, dores musculares e estalidos articulares cuja etiologia é
multifatorial podendo ser de origem sistêmica, psicológica ou estrutural. Este trabalho teve por objetivo
reconhecer o índice de má oclusão da população universitária. Avaliar se a má oclusão tem relação com os
sinais e sintomas da DTM e sua prevalência em indivíduos com histórico ou não de tratamento ortodôntico. Este 
estudo avaliou 52 acadêmicos de odontologia de ambos os gêneros com idades entre 18 e 40 anos, e consistiu
de um questionário para coleta de dados sobre os sinais e sintomas da DTM, avaliação clinica para
determinação do tipo de maloclusão segundo Angle e exame de palpação para se determinar dores musculares
e estalidos articulares. Pôde-se observar que a classe I ocorre com bem mais frequência, representando 35 dos
52 entrevistados, ou seja 67,3%, seguido pela classe II (28,8%) e por ultimo a classe III (3,8%).Dos entrevistados
76,92% apresentam algum tipo de estalido articular. Quando comparamos nosso trabalho com Almeida et at.
(2005) observamos que este classificou quanto à má oclusão 957 escolares entre sete e onze anos de idade, 
sendo que 630 eram portadores de má oclusão; classe II correspondeu a 48%, seguido de classe I 45,27% e
classe III com 7%.A DTM tem como um dos sinais característicos a presença do estalido articular que segundo
Neto et al. (2009) 42,3% sendo 39 músicos relatam algum tipo de ruído articular na ATM; no presente estudo
23,8% dos indivíduos avaliados, ou seja, 12 não apresentaram sinais típicos do estalido, no entanto 40 deles o
equivalente a 76,92% apresentam algum tipo de som articular. Concluiu-se que 80,7% dos indivíduos haviam 
realizado ou estavam em tratamento ortodôntico, 67,3% possuem Classe I, 28,8% Classe II e 3,8% Classe III de
Angle; 76,9% apresentam algum tipo de estalido articular e 88,46% do total dos individuos apresentam algum
tipo de sintoma da DTM.  
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AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DA ILEX PARAGUARIENSIS (ERVA MATE) PELO TESTE DO 

MICRONÚCLEO. 
  SOUZA, JACQUELINE PEREIRA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

GIL, CASSIA SILVA ALBAS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PARIZI, JOSÉ LUIZ SANTOS (Professor - UNOESTE)
NAI, GISELE ALBORGHETTI (Professor - UNOESTE)

A Ilex paraguariensis (erva mate) é uma espécie nativa da América do Sul. As suas folhas e ramos finos, secos e 
triturados são utilizados como chimarrão, tererê, mate solúvel, chá mate e em preparações farmacêuticas. O
consumo de erva mate tem sido associado com aumento nas taxas de câncer oral, de orofaringe, esôfago e 
laringe. A Ilex paraguariensis (erva mate) é largamente consumida, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do
Brasil. Avaliar seu possível potencial genotóxico é importante para delimitação de seu uso, principalmente por
não haver muitos estudos com uso do chá mate preparado com água fria. Este estudo visa investigar o potencial
genotóxico da Ilex paraguariensis (erva mate) preparada com água quente e água fria através do teste de
micronúcleo. Para este estudo, serão utilizados 32 ratos Wistar albinos machos e adultos, divididos em 4 grupos: 
A – Composto por 8 ratos que receberão infusão de chá preparado com água quente numa concentração de 5%
de erva mate; B – Composto por 8 ratos que receberão infusão de chá preparado com água fria numa
concentração de 5% de erva mate; C – Composto por 8 ratos, os quais receberão ciclofosfamida (CPA, CAS 50-
18-0) em dose única subcutânea (50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle positivo); D –
Composto por 8 ratos, os quais receberão somente água e ração (grupo controle negativo). Os animais de todos 
os grupos serão sacrificados 48 horas após o início do experimento. Será coletado material da medula óssea de
cada rato no momento do sacrifício para realização do teste do micronúcleo, para avaliação do grau de 
genotoxicidade. Para determinação do número de micronúcleos serão contados 2000 eritrócitos policromáticos
por animal em microscópio óptico, no aumento de 400x. A análise estatística a ser realizada dependerá da
distribuição dos dados obtidos (normal ou não). O teste estatístico será realizado ao nível de significância de α = 
0,05.  
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AVALIAÇÃO DA GENOTOXICIDADE DO METIL METACRILATO ATRAVÉS DO TESTE DE 

MICRONÚCLEO 
  ALVES, GUILHERME RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

AVANÇO, GUILHERME TREVISAN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ARAÚJO JUNIOR, AMARILDO MARIANO DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

PARIZI, JOSÉ LUIZ SANTOS (Professor - UNOESTE)
NAI, GISELE ALBORGHETTI (Professor - UNOESTE)

O metil metacrilato (MMA) é amplamente usado na medicina e odontologia. A principal via de exposição
ocupacional é inalatória. Uma vez que as mutações são frequentemente associadas com o desenvolvimento de 
cânceres e defeitos ao nascimento, o conhecimento do potencial genotóxico de um agente químico é uma
informação importante para o estabelecimento de risco para o homem. A literatura não apresenta trabalhos que 
a avaliem o potencial genotóxico do MMA simulando a exposição ocupacional. Estudos que avaliem esta
substância simulando a exposição ocupacional poderão contribuir para melhor compreensão do seu efeito tóxico
sobre os genes e o risco dos trabalhadores expostos. Este estudo visa o potencial genotóxico do vapores do
MMA, simulando a exposição ocupacional habitual de 8 horas por dia, através do teste de micronúcleo. Para
este estudo, serão utilizados 32 ratos Wistar albinos, machos e adultos, divididos em 3 grupos: A – Composto 
por 16 ratos que será exposto ao MMA durante 8 horas diárias, sem água e ração durante a exposição; B –
Composto por 8 ratos, os quais receberão ciclofosfamida (CPA, CAS 50-18-0) em dose única subcutânea 
(50mg/kg) no primeiro dia do experimento (grupo controle positivo); C – Composto por 8 ratos, os quais 
receberão água e ração ad libitum (grupo controle negativo). Oito ratos do grupo A e quatro ratos do grupo C e
todos do grupo B serão sacrificados 24 horas após o início do experimento (avaliação da exposição aguda no 
grupo A). Os demais animais dos grupos A e C serão sacrificados 5 dias após o início do experimento (avaliação
da exposição repetida no grupo A, simulando a exposição ocupacional de 40horas/semana). Será coletado
material da medula óssea de cada rato no momento do sacrifício para realização do teste do micronúcleo, para
avaliação do grau de genotoxicidade. Para determinação do número de micronúcleos serão contados 2000
eritrócitos policromáticos por animal em microscópio óptico, no aumento de 400x. A análise estatística a ser
realizada dependerá da distribuição dos dados obtidos (normal ou não). O teste estatístico será realizado ao 
nível de significância de α = 0,05.  
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ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO DE TRAUMA DENTÁRIO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS 

DE ESCOLAS 
  ALVES, CLÍCIA FERNANDA DE MELO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MORI, GRAZIELA GARRIDO (Professor - UNOESTE)
AMARAL, CRISTHIANE OLÍVIA FERREIRA DO (Professor - UNOESTE)

Trauma dentário é considerado uma situação urgência na Odontologia, necessitando de um atendimento inicial 
rápido e eficiente. Esse atendimento de urgência pode ser realizado por qualquer pessoa no local do acidente,
não somente por cirurgiões-dentistas. Segundo estudos, a idade mais freqüente para o acontecimento de
traumas dentários é dos 6 aos 12 anos. Assim, pessoas que convivam com essa população, como professores e
funcionários de escolas, devem saber como proceder frente a acidentes. O objetivo deste estudo é avaliar o
conhecimento dos funcionários e professores de escolas de Presidente Prudente, São Paulo, por meio de um 
questionário específico incluindo as questões relacionadas a trauma dentário. Para a realização deste trabalho
será utilizado um questionário específico. Esse foi confeccionado e aplicado em trabalho anterior por Mori et al. 
(2007). O questionário é composto por 3 partes. A primeira parte do questionário contem perguntas sobre sexo,
idade, escolaridade e tempo de trabalho na instituição que faz parte. A segunda parte tem perguntas sobre a
importância do atendimento de urgência em casos de trauma dentário, a experiência com trauma dentário e o
que eles fariam caso algum aluno sofresse um trauma dentário. A terceira parte do questionário contem
questões específicas sobre avulsão dentária. Esse questionário será distribuído para 300 funcionários e 
professores de escolas da cidade de Presidente Prudente, SP, que tenham em seu quadro discente, alunos com
idade média de 6 a 12 anos.  
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