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JORNADA ACADÊMICA ODONTOLÓGICA DA UNOESTE 2013 
NORMAS DE SUBMISSÃO DE RESUMO 

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

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

 
Trabalho de Conclusão  

de Curso Relato de Caso Clínico Projeto de Pesquisa 

Titulo do trabalho 
Autores 

Área /Curso / Instituição 
Modalidade 
Introdução 
Objetivos 

Metodologia 
Resultados 
Conclusões 

Titulo do trabalho 
Autores 

Área /Curso / Instituição 
Modalidade 
Introdução 
Objetivos 

Relato do caso (Descrição do 
caso, resultados de aspectos 

clínicos, laboratoriais e evolutivos 
Considerações finais ou 

Conclusões 

Titulo do trabalho 
Autores 

Área /Curso / Instituição 
Modalidade 
Introdução 
Objetivos 

Metodologia 
Resultados Esperados 
Forma de análise dos 

resultados 

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

INSCRIÇÕES: 
As inscrições para apresentação de trabalho estão abertas aos alunos que desenvolvam 
projetos de pesquisa, pesquisa científica, TCC e Relatos de casos clínicos. O prazo limite é 
06/05/2013.  
Para a inscrição de trabalhos será obrigatório o envio do resumo do trabalho devidamente 
corrigido para odontojornada@gmail.com pelo professor orientador. Os resumos aceitos 
para apresentação deverão estar dentro das normas, sendo então publicados em Anais da 
Jornada Acadêmica de Odontologia. 

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

PROGRAMAÇÃO)
18°$Jornada$Acadêmica$da$Faculdade$de$Odontologia$da$Universidade$do$Oeste$Paulista$;$

Maio/2013 
!

23 de maio 24 de maio 27 de maio 28 de maio 

Manhã:!8h!às!12h!

Teatro!Cesar!Cava!
Manhã:!8h!às!12h!

Teatro!Cesar!Cava!

Manhã:!8h!às!12h!

Teatro!Cesar!Cava!

Manhã:!8h!às!12h!

Teatro!Cesar!Cava!

CURSO:!
Prof.$$Dr.$Paulo$Sérgio$$

Quagliatto!
“!Princípios!Estéticos!Aplicados!

na!Odontologia!Restauradora!!!

Apresentação!de!Projeto!de!
TCC!

CURSO:!
Prof.$Dr.$Mirella$Lindoso$

Gomes$Campos$
“Doenças!periodontais!x!

Doenças!sistêmicas”!
!

Apresentação!de!TCC!

Tarde:!14h!às!18h!

Teatro!Cesar!Cava!
Tarde:!13:30h!às!18h!

Teatro!Cesar!Cava!
Tarde:!14h!às!18h!

Teatro!Cesar!Cava!
Tarde:!14h!às!18h!

Teatro!Cesar!Cava!

Apresentação!de!Casos!
Clínicos!

Apresentação!de!!projeto!de!
TCC!

CURSO:!
Prof.!Dr.!!Paulo!Vinícius!Soares!
“Otimizando!os!Protocolos!de!
Acabamento/Polimento!de!

Resinas!e!Cerâmicas.!Preparos!de!

Faceta!e!Coroa!Cerâmica:!Fatores!
de!Sucesso.!

Apresentação!de!TCC!
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     RELAÇÃO DOS  TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 27 DE MAIO DE 2013 

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC001 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE 
ALUNOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
SOBRE TRAUMATISMO DENTÁRIO 

ANA CAMILA SBROGGIO 
PRISCILA GOIS DOS SANTOS 

GRAZIELA 
GARRIDO M. 

PANUCI 

KARINE TAKAHASHI 
CAMILA MARIA B. 
FRAGELLI 

8:00hs 

TCC002 - ESTUDO SOBRE CONHECIMENTO 
DE TRAUMATISMO DENTÁRIO DE 
PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE 
ESCOLAS 

CLÍCIA FERNANDA DE MELO 
ALVES 

GRAZIELA 
GARRIDO M. 

PANUCI 

CAMILA MARIA B. 
FRAGELLI 
GRAZIELA AVILA P. 
GALHANO 

8:50hs 

TCC003 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E 
DESINFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA 

JOHN LENNON DE SOUZA 
CARVALHO 
RAGNA CRISTINA PICOLO 
 

FABIANA 
GOUVEIA 

STRAIOTO 

GRAZIELA AVILA P. 
GALHANO 
JOSÉ ANTÔNIO PEGINO 
MARQUES 

9:40hs 

TCC004 - AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DA 
CRISTA MARGINAL ÓSSEA AO REDOR DE 
IMPLANTES 

FERNANDA RODRIGUES DE 
SANT'ANA 
TAMARA MANFRIM REDIVO 

FABIANA 
GOUVEIA 

STRAIOTO 

GRAZIELA AVILA P. 
GALHANO 
JOSÉ ANTÔNIO PEGINO 
MARQUES 

10:30hs 

TCC005 - EROSÃO DENTÁRIA – ETIOLOGIA E 
ASPECTOS CLÍNICOS: REVISÃO DE 
LITERATURA 

BRUNO PEREZ ALONSO 
ALVES DA SILVA 
DANIELLE ALVES DA SILVA 

MARILIZA 
CASANOVA DE 

OLIVEIRA 

MARCUS VINICIUS T. 
FERREIRA 
ROSALINDA T. Z. 
VENTURIM 

11:20hs 
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                                     RELAÇÃO DOS  TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 27 DE MAIO DE 2013  

TÍTULO NOME ORIENTADOR BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

TCC006 - PREVALÊNCIA E ETIOLOGIA DE 
DEFEITOS DE DESENVOLVIMENTO DE 
ESMALTE EM DENTES DECÍDUOS E 
PERMANENTES 

ANGÉLICA ALVES COSTA 
MACHADO 
BRUNA ROSADO COSTA 

LUCIANE GAVA 
GOMES 

COORIENT: 
CAMILA MARIA B. 

FRAGELLI 

ADILSON DE OLIVEIRA 
ARLETE G. S. PARIZI 13:30hs 

TCC007 - AVALIAÇÃO DA 
BIOCOMPATIBILIDADE DA PASTA DE 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E PRÓPOLIS EM 
TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO 

SINDINEIA DA SILVA 
RODRIGUES 
SHEILA SHIBAYAMA 

GRAZIELA 
GARRIDO M. 

PANUCI 

JOSÉ MARIA BERTÃO 
CAMILA MARIA BULLIO 
FRAGELLI 

14:20hs 

TCC008 - SÍNDROME DE BARDET- BIEDL: 
ASPECTOS GERAIS, ESTOMATOLÓGICOS E 
RELATO DE CASO 

WILSON DA ROCHA DIAS 
JOÃO VITOR GOZALO DE 
CASTRO 

CRISTHIANE 
AMARAL 

ARLETE GOMES 
SANTOSPARIZI 
GUSTAVO DE ALMEIDA 
LOGAR 

15:10hs 

TCC009 - FIBROMA OSSIFICANTE – RELATO 
DE CASO 

CAIO LEITE JACOMELLI 
TIAGO BALESTERO 
GIMENES 

ARLETE GOMES 
PARIZI 

JOSÉ MARIA BERTÃO 
ADILSON DE OLIVEIRA 16:00hs 

TCC010 - ESTOMATIE PROTÉTICA – REVISÃO 
DE LITERATURA 

LEANDRO GOEDERT SPAK 
LUAN 

FABIANA 
GOUVEIA 

STRAIOTO 

JOSÉ MARIA BERTÃO 
ARLETE 16:50hs 

TCC011 - HÁ NECESSIDADE DE FONTES 
FOTOATIVADORAS NO CLAREAMENTO DE 
CONSULTÓRIO? - REVISÃO DE LITERATURA 
 

MA  MARIANA LENZONI 
ALTOMARE 
MONIQUE FARIAS 

RENATA AP.A 
PAULI DE O. 

RICCO 
COORIENT.: 
GRAZIELA 
GALHANO 

FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO 
MARCUS VINICIUS 
TURINO FERREIRA 

17:40hs 
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              RELAÇÃO DOS  PROJETOS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO - data: 24 DE MAIO DE 2013 

TÍTULO                                                         NOME BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR001 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA DORSTENIA   
ASAROIDES SOBRE BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS 
EM RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERIZÁVEL 

MARIANA GOODY 
LEBEDENCO 
NATHALIA DAYRELL DEARO 
FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO  

JOSÉ MARIA BERTÃO 
GRAZIELA G. MORI  

PANUCCI 
8:00hs 

PR002 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE   
MELALEUCA (MELALEUCA 
ALTERNIFOLIA) SOBRE DIFERENTES 
MICRORGANISMOS 

BARBARA BORGES 
VINICIUS RIBEIRO SANCHES 
LIGIA MORAES TEIXEIRA 

JOSÉ MARIA BERTÃO 
GRAZIELA G. MORI  

PANUCCI 
8:25hs 

PR003 - AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES 
DECÍDUOS EM INDIVÍDUOS DE 3 A 10 ANOS  

BRUNA MAMPRIM  
LARISSA CASTANHEIRA 
FEITOS 
LUIZ ORBOLATO ROTTA  

J JOSÉ MARIA BERTÃO 
GRAZIELA G. MORI 

PANUCCI 
8:50hs 

PR004 - ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES DA 
IDADE ESQUELÉTICA ENTRE RADIOGRAFIA DE MÃO E 
PUNHO E CEFALOMÉTRICAS EM NORMA LATERAL 

BRUNA SILVA DE OLIVEIRA 
LEONARDO J. V. MEDEIROS 
DE SOUZA 
LUIZ ORBOLATO ROTTA 

JOSÉ MARIA BERTÃO 
GRAZIELA G. MORI 

PANUCCI 
9:15hs 

PR005 - AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA   
MALOCLUSÃO NA DENTIÇÃO MISTA 

MARCELA ALÉSSIO DOS 
SANTOS 
PAULA GARCIA NACANO 
LUIZ ORBOLATO ROTTA 

JOSÉ MARIA BERTÃO 
GRAZIELA G. MORI 

PANUCCI 
10:05hs 

PR006 - AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO 
BIODENTINE™ 

ANA ELISA MARANHO DE 
MORAES 
FELIPE ANDRÉ CABRAL 
GISELE A NAI 

ARLETE G. S. PARIZI 
LUIZ ORBOLATO  

ROTTA 
10:30hs 

PR007 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA BACCHARIS   
DRACUNCULIFOLIA SOBRE O BIOFILME   DE CANDIDA 
ALBICANS EM   RESINA   ACRÍLICA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL 

ANGELA MARIA MEIRELES 
GIANINI SCALIZ JARDIM 
FABIANA GOUVEIA 
STRAIOTO 

ARLETE G. S. PARIZI 
LUIZ ORBOLATO  

ROTTA 
10:55hs 
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PR008 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTÁRIA DOS 
TRAÇOS ANTROPOLÓGICOS NÃO MÉTRICOS DE UMA 
AMOSTRA REGIONAL 

AISY TETILA DIAS 
CAROLINA ANUNCIAÇÃO 
RICO 
RENATA APARECIDA PAULI 
DE OLIVEIRA RICCO  

ARLETE G. S. PARIZI 
LUIZ ORBOLATO  

ROTTA 
11:20hs 
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TÍTULO NOME BANCA EXAMINADORA HORÁRIO 

PR009 - RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA 
COM UTILIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO - 
RELATO DE CASO CLÍNICO 

AMANDA MAYARA 
RODRIGUES 
BRUNA RADTKE DA SILVA 
RODRIGO VIEIRA CAIXETA 

GRAZIELA A. PRADO  
GALHANO 

DANILO L. DE  
OLIVEIRA 

14:00hs 

PR010 - TRATAMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS NO 
ESMALTE COM MICROABRASÃO -RELATO DE CASO 
CLINICO 

CASSIA ETHIENE STRAIOTO 
DE ANDRADE 
MAYARA GIMENEZ ENRICHI 
RODRIGO VIEIRA CAIXETA 

GRAZIELA A. PRADO  
GALHANO 

DANILO L. DE  
OLIVEIRA 

14:25hs 

PR011 - TRATAMENTOS ALTERNATIVOS PARA DENTES 
COM RIZOGÊNESE INCOMPLETA : RELATO DE DOIS 
CASOS CLÍNICOS 

SARAH TIEMY B. KUNIOCHI 
VANESSA J. CANAMARO 
GRAZIELA G. MORI PANUCCI 
MARCELO POMINI 

GRAZIELA A. PRADO  
GALHANO 

DANILO L. DE  
OLIVEIRA 

14:50hs 

PR012 - INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA EM RATOS 
WISTAR COM LESÃO ÓSSEA POR INTOXICAÇÃO POR 
CÂDMIO EM AVALIAÇÕES RADIOLÓGICAS 

KAREN KANADA 
YNGRID COLLETE LUZ 
CYNTHIA D. T. T. NEVES  

GRAZIELA A. PRADO  
GALHANO 

DANILO L. DE  
OLIVEIRA 

15:15hs 

PR013 - PARACOCCIDIOIDOMICOSE BUCAL – REVISÃO 
DE LITERATURA 

ARIANE AGUIAR FORTES 
MARTINS  
ISADORA ATTAB NEGRINHO 
JOSÉ LUIZ PARIZI  

GRAZIELA A. PRADO  
GALHANO 

DANILO L. DE  
OLIVEIRA 

15:40hs 

PR014 - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A 
PERCEPÇÃO DE SAÚDE BUCAL E EFICIÊNCIA 
MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE 
PRÓTESES TOTAIS 

DAYARA RAMOS BONFIM 
VIEIRA 
IRIS FRANCIELLY DE 
ALMEIDA SILVA 
GRAZIELA A P. GALHANO 

FABIANA G.  
STRAIOTO 
ELCIO M. 

 FARIA JUNIOR 

16:05hs 

PR015 -DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: 
SINTOMATOLOGIA, CAUSAS E TRATAMENTO. REVISÃO 
DE LITERATURA 

AURÉLIO VINICIUS 
PEVERARI 
VITOR HUGO PEVERARI 
CELSO SAWAYA NEVES 

FABIANA G.  
STRAIOTO 
ELCIO M. 

 FARIA JUNIOR 

16:30hs 
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PR016 -IMPACTO DA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA   
DENTAL   NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS. 

AMANDA C. DOS SANTOS 
RIBEIRO 
NATÁLLIA LUQUE MEIER 
ELIANE CRISTINA GAVA PIZI 

FABIANA G.  
STRAIOTO 
ELCIO M. 

 FARIA JUNIOR 

16:55hs 

PR017 -PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM 
TRAUMA DE FACE ATENDIDOS POR UM SERVIÇO PRÉ-
HOSPITALAR E RELAÇÕES DOS SOCORRISTAS COM 
SEU TRABALHO 

DENIS MAURÍCIO CORDEIRO 
NATHÁLIA ZANELATO 
CAVALLERI 
ROSANA LEAL DO PRADO 

FABIANA G.  
STRAIOTO 
ELCIO M. 

 FARIA JUNIOR 

17:20hs 

PR018 -A INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA 
PERIODONTAL E DOENÇA CARDIOVASCULAR 
MEDIANTE O USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

FELIPE VINICIUS ROSA RUIZ 
FLAVIA YURI OMAE 
ADILSON DE OLIVEIRA 

FABIANA G.  
STRAIOTO 
ELCIO M. 

 FARIA JUNIOR 

17:45HS 
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Resumos dos Trabalhos de Conclusão de Curso 
- 1°semestre 2013- 
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TCC001 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ALUNOS DO CURSO DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA SOBRE TRAUMATISMO DENTÁRIO 
SBROGGIO AC, SANTOS PG, MORI GG. 

Trabalho de Conclusão de Curso  

Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste 

 

Introdução: A ocorrência do traumatismo dentário é comum entre pessoas que 

praticam esportes, principalmente os de contato direto. Caso o traumatismo 

dentário ocorra, deve-se providenciar o atendimento de urgência de forma rápida 

e correta. O prognóstico favorável nesses casos está diretamente relacionado a 

determinados procedimentos iniciais que podem ser realizados por qualquer 

pessoa no local do acidente, não somente por cirurgiões-dentistas. Objetivo: 
Esse trabalho teve como meta avaliar o conhecimento de alunos do curso de 

graduação em Educação Física sobre traumatismo dentário, já que são 

profissionais envolvidos diretamente com a prática esportiva. Material e 
Métodos: Foi aplicado um questionário específico, contendo questões sobre 

treinamentos de primeiros socorros e experiência com trauma dentário; além de 

questões específicas de avulsão dentária e uso de protetores bucais. Esse 

questionário foi distribuído a 199 alunos do curso de Educação Física, não 

havendo necessidade de identificação por parte dos participantes. Após a coleta 

dos questionários, os dados foram organizados em tabelas e processados pelo 

programa Epi Info 2000. Resultados: De acordo com as respostas coletadas, 

verificou-se que somente 36,7% dos entrevistados levariam o acidentado ao 

cirurgião dentista; 50%, acreditam que o reimplante possa ser realizado nos 

casos de avulsão dentária e apenas 7,5%, manteriam o dente no leite antes do 

reimplante dentário.Conclusão: De acordo com os resultados desse trabalho, 

identificou-se a falta de conhecimento dos alunos em relação ao traumatismo 

dentário, destacando a necessidade de campanhas educacionais. 
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TCC002 - ESTUDO SOBRE CONHECIMENTO DE TRAUMATISMO 
DENTÁRIO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS 
ALVES CFM, MORI GG. 

Trabalho de Conclusão de Curso  

Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste 

 

Introdução: Traumatismo dentário é uma situação de urgência na Odontologia, 

fazendo-se necessário um atendimento inicial rápido e eficiente. O atendimento 

pode ser realizado por qualquer pessoa no local do acidente e não somente por 

cirurgiões-dentistas. A ocorrência deste traumatismo é mais frequente nas 

escolas durante as práticas esportivas e recreativas, sendo crianças e 

adolescentes, especialmente do gênero masculino, os mais acometidos pelo 

traumatismo. Objetivo: o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 

conhecimento sobre traumatismo dentário de professores e funcionários de 

Instituições de Ensino de Presidente Prudente, que tem crianças e adolescentes 

em seu quadro discente. Material e método: Foi aplicado um questionário 

específico composto por 3 partes, em especial sobre avulsão dentária, para 112 

funcionários e professores dessas Instituições de Ensino. A análise dos 

resultados foi realizada com auxílio do programa Epi-Info 2000. Resultados: 
Observou-se que 81,2% dos entrevistados nunca tiveram experiência com a 

avulsão dentária. Caso um acidente envolvendo traumatismo dentário fosse 

presenciado, 54,5% comunicariam aos pais das crianças, apenas 20,5% dos 

funcionários e professores avaliados reimplantariam o dente avulsionado. Cerca 

de 31,5% guardariam o dente em gaze até o reimplante e 42% dos entrevistados 

afirmaram que guardariam o dente avulsionado em soro fisiológico. Conclusão: 
A falta do conhecimento adequado dos professores e funcionários em relação 

aos procedimentos de urgência a serem adotados frente a uma avulsão dentária 

foi constatada nessa pesquisa, demonstrando a necessidade da inclusão deste 

tema na grade curricular destes profissionais, melhorando assim o prognóstico 

do reimplante dentário, levando ao sucesso do tratamento. 
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TCC003 - MÉTODOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE PRÓTESE 
DENTÁRIA 
CARVALHO JLS, PICOLO RC, STRAIOTO FG 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Prótese Dental/ /Curso de Odontologia/Unoeste 

 
Introdução: O aumento da expectativa de vida é uma tendência observada na 

população mundial, resultando em um aumento de pacientes desdentados e 

usuário de prótese removível total. O controle e manutenção de uma 

higienização efetiva é indispensável para remoção do biofilme prevenindo casos 

de estomatite protética e algumas doenças sistêmicas. Objetivo: O objetivo 

deste trabalho foi revisar a literatura sobre os materiais e métodos de controle e 

remoção de biofilme de prótese removível total e adicionalmente sugerir o 

protocolo mais efetivo para controle e prevenção de biofilme. Materiais e 
Métodos: Foram acessadas bases de dados para pesquisa de artigos da 

literatura Odontológica da língua portuguesa e inglesa entre os anos de 1990 a 

2013. As bases de dados acessadas foram: Biblioteca virtual em Saúde (BVS), 

LILACS, Medline, Scielo e Scorpus. As palavras chaves que foram usadas: oral 

health, denture cleansers, denture estomatits, biofilme de prótese, limpadores 

químicos e foram usadas de forma isoladas e em combinação durante a 

pesquisa. Resultados: Dentre os métodos de higienização de próteses 

descritos na literatura estão: métodos de higienização de próteses mecânicos 

(escovas, pastas abrasivas e ultrason) e químicos (peróxidos alcalinos, 

hipocloritos alcalinos, soluções de ácidos diluídos, desinfetantes). Conclusão: O 

tratamento reabilitador não significa apenas na instalação das próteses mas sim 

orientar os pacientes, motivá-los e ensiná-los a fazer a higienização adequada 

das próteses e tecidos. Assim o método adequado para higienização de prótese 

é o uso de escovas apropriadas e pasta pouco abrasiva, associado ao método 

químico, uso de peróxido alcalinos que são eficazes na remoção de manchas. 

 

 



Anais&18°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Maio/2013&

 

Presidente)Prudente,)23,)24,)27)e)28)de)maio)de)2013!

TCC004 - AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DO NÍVEL MARGINAL ÓSSEO AO 
REDOR DE IMPLANTES 
SANT’ANA FR, REDIVO TM, STRAIOTO FG 

Prótese Dental/ /Curso de Odontologia/Unoeste 

 
Introdução: A manutenção do suporte ósseo ao redor de implantes é importante 

para a longevidade do tratamento reabilitador e não possui apenas valor em 

relação ao aspecto funcional mas também em relação ao sucesso estético do 

implante. Objetivo: Este estudo avaliou radiograficamente o nível marginal 

ósseo ao redor de implantes instalados na mandíbula e/ou maxila depois de 6 

meses da instalação. Material e Método: Foram convidados 24 pacientes, com 

planejamento de reabilitação com implantes dentários. Foram realizadas 

tomadas radiográficas periapiacais: T0 - imediatamente após a instalação 

cirúrgica e T1- depois de 6 meses. As imagens digitalizadas por meio de câmera 

digital e analisadas em software Adobe Photoshop CS5. Os valores em 

milímetros da altura óssea obtidos foram analisados utilizando o Teste Wilcoxon 

(p>0,05). Resultados: Foram avaliados 24 indivíduos (45 implantes). A taxa de 

sucesso dos implantes instalados foi de 97,8%. Entre os pacientes analisados 

hipertensão arterial foi a doença sistêmica mais prevalente (17%). Dentre as 

várias configurações dos implantes instalados plataforma de diâmetro de 4.0mm 

x 13mm foram os mais usados. Os valores referentes a distância da plataforma 

do implante a crista óssea encontrados face mesial dos implantes analisados: 

T0=0.25mm e T1=1.14mm, obtendo 0,90mm de alteração da crista marginal 

óssea após 6 meses e na face distal: T0=0.38mm e T1=0.84mm obtevendo 

0,97mm da crista marginal óssea após 6 meses. Conclusão: Conclui-se houve 

alteração do nível marginal ósseo após 6 meses da instalação dos implantes 

apresentando valores semelhantes das faces mesial (0,90mm) e distal (0,97mm) 

dos implantes. 
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TCC005 - EROSÃO DENTÁRIA – ETIOLOGIA E ASPECTOS CLÍNICOS: 
REVISÃO DE LITERATURA 
ALONSO BP, SILVA DA, OLIVEIRA MC, AMARAL COF 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Cirurgia/Curso de Odontologia/Unoeste 

 

Introdução A doença cárie tem mostrado redução em sua prevalência, ao 

contrario das lesões erosivas, que tem sido observadas em pacientes de todas 

as idades, este fato ocorre certamente pelas mudanças nos hábitos  alimentares, 

as pessoas passaram a consumir mais produtos industrializados, incluindo 

refrigerantes e sucos de frutas. A erosão dentária é o resultado físico da perda 

patológica, crônica, localizada de tecido dental mineralizado submetido 

quimicamente ao ataque ácido, sem o envolvimento bacteriano direto 

ocasionada pela ação direta de substâncias químicas sobre a superfície dentária 

exposta na cavidade bucal. A natureza multifatorial dos desgastes dentários 

contribui para a dificuldade no diagnóstico das lesões cervicais não cariosas. 
Objetivo: o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre 

erosão dentária, abordando: etiologia, aspectos clínicos, diagnóstico e medidas 

preventivas desta patologia. Metodologia: Neste trabalho realizou-se um estudo 

exploratório bibliográfico e retrospectivo. Os dados foram coletados da Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e base Periódicos Capes. Conclusão: Com essa revisão foi possível 

observar que a erosão pode não só comprometer a estética e a função, como 

também levar o paciente à sensibilidade dolorosa. Essa patologia está 

associada aos hábitos da era moderna, como o consumo indiscriminado de 

produtos industrializados. O estabelecimento precoce dos fatores etiológicos e 

do diagnóstico da erosão dentária é fundamental para a adoção de medidas 

preventivas. È importante de que o cirurgião-dentista se conscientize sobre a 

necessidade de divulgar informações e meios de prevenção contra essa 

patologia. 
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TCC006 - PREVALÊNCIA E ETIOLOGIA DE DEFEITOS DE 
DESENVOLVIMENTO DE ESMALTE EM DENTES DECÍDUOS E 
PERMANENTES 
COSTA BR, FRAGELLI CMB, GOMES LRG, MACHADO AAC. 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Odontologia Social/Curso de Odontologia/Unoeste 

 
Introdução: O esmalte é um tecido mineralizado que pode sofrer alterações 

durante a sua formação e, devido a sua natureza não remodeladora, estas 

alterações são permanentes. Os defeitos que ocorrerem em sua formação são 

descritos como hipoplasias de esmalte ou opacidades. Objetivo: O presente 

estudo observacional analisou a prevalência desses defeitos em crianças com 

dentição decídua e permanente e seus possíveis fatores etiológicos. Material e 
método: Foram incluídos 30 escolares de 3 a 5 anos e 32 escolares de 7 a 10 

anos, do município de Presidente Prudente - SP. Como instrumento de coleta de 

dados foi realizado exame bucal nas crianças. Para a investigação dos defeitos 

de esmalte foi utilizado o índice modificado para defeitos de desenvolvimento do 

esmalte (DDE). Os pais das crianças com defeitos responderam um questionário, 

acerca dos fatores etiológicos do DDE. Resultados: Foi encontrado o DDE nos 

dentes decíduos de 5 (16%) crianças, sendo a opacidade demarcada em 60% (6) 

e hipoplasia em 40% (4), e como fator etiológico mais frequente foi o uso de 

antibióticos e episódios de febre alta. Nos dentes permanentes foi encontrado 

DDE em 8 (25%) infantes, sendo a opacidade difusa em 59,2% (16), a opacidade 

demarcada em 37% (10) e hipoplasia em 3,8% (1), e como o nascimento 

prematuro, presença de doenças exantemosas e o uso frequente de antibióticos 

foram os fatores etiológicos associados. Conclusão: As crianças pesquisadas 

possuem defeitos de desenvolvimento de esmalte e os fatores etiológicos mais 

frequentes são: febre alta, uso contínuo de antibióticos e condições sistêmicas. 
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TCC007 - AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DA PASTA DE 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E PRÓPOLIS EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO. 
 
RODRIGUES SS, SHIBAYAMA ST, MORI GG 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Endodontia/Curso de Odontologia/Unoeste 

 
Introdução: O uso da medicação intracanal é fundamental no auxílio da 

desinfecção do sistema de canais radiculares e na participação do reparo dos 

tecidos periapicais. A associação entre substâncias pode favorecer a ação 

antimicrobiana da medicação, no entanto, a biocompatibilidade deve ser 

considerada para não causar danos aos tecidos. Objetivo: Avaliar a 

biocompatibilidade de pasta experimental de hidróxido de cálcio e própolis em 

tecido subcutâneo de ratos.  Material e Método: Quinze ratos machos, com 

peso entre 180-200g, foram usados. Duas incisões foram realizadas na região 

dorsal de cada animal, para a introdução de quatro tubos. Dois tubos foram 

preenchidos com a pasta experimental, um preenchido com óxido de zinco e 

eugenol (controle positivo) e outro tubo, permaneceu vazio (controle negativo). 

Após 7, 14 e 30 dias, os animais foram eutanaziados e as peças obtidas, 

processadas em laboratório histotécnico. Os cortes histológicos, corados com 

hematoxilina e eosina, foram analisados em microscópio de transmissão de luz. 

Além da análise descritiva, escores foram estabelecidos de acordo com o 

processo inflamatório e comparados estatisticamente através do teste de Tukey 

(p<0,05). Resultados: A análise dos cortes histológicos evidenciou ausência ou 

discreta presença de reação inflamatória no tecido conjuntivo em contato com o 

tubo vazio, ao contrário do óxido de zinco e eugenol. O tecido conjuntivo 

mostrou-se inflamado moderadamente aos 7 dias quando em contato com a 

pasta experimental; no entanto, aos 14 e 30 dias, o processo inflamatório foi 

discreto ou insignificante. Conclusão: A pasta experimental é biocompatível 

com os tecidos.  
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TCC008 - SÍNDROME DE BARDET- BIEDL: ASPECTOS GERAIS, 
ESTOMATOLÓGICOS E RELATO DE CASO  
CASTRO JVG, DIAS WR, AMARAL COF. 

Trabalho de Conclusão de Curso  

Pacientes com Necessidades Especiais/Curso de Odontologia/Unoeste 

 
Introdução: A síndrome de Bardet-Biedl é definida como uma desordem 
genética, de caráter autossômico recessivo, é uma situação clínica rara e muito 
pouco frequente, apresenta-se em ambos os gêneros, com uma proporção de 
3:1 para o gênero masculino, esta síndrome tem um amplo espectro de 
características clínicas. Objetivo: Este estudo tem como objetivo apresentar um 
relato de caso de um paciente portador de síndrome de Bardet-Biedl, visando 
auxiliar o cirurgião dentista a identificar os aspectos gerais, alterações sistêmica, 
alterações bucais. Relato de Caso: Um paciente gênero masculino, brasileiro, 
com 20 anos de idade. As características gerais apresentadas pelo paciente 
foram: estrabismo convergente do olho esquerdo, polidactilia, relato de 
hipogonadismo, presença de sobrepeso, deficiência cognitiva, comportamento 
autista. Odontológicamente este paciente se apresenta com presença face 
Hipotônica, palato alto, apinhamento dentário, mordida cruzada posterior 
unilateral, dificuldade de higienização, boa qualidade de saúde bucal. 
Inicialmente procedeu-se à adequação do meio bucal, por meio da remoção do 
tecido cariado e selamento das cavidades com cimento à base de Ionômero de 
vidro, aplicações tópicas de antimicrobiano (digluconato de clorexidina a 0,12%) 
e aplicação tópica de flúor neutro a 2%, durante quatro semanas consecutivas, 
orientação dietética e instrução de higiene bucal Conclusão: Pacientes com a 
Síndrome de Bardet-Biedl apresentam dificuldade de higienização bucal, 
dificuldade na abordagem odontológica, devido às características inerentes a 
essa síndrome, como o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comportamento autista, musculatura perioral pouco desenvolvida. Assim, é 
importante prestar atendimento precoce a essas crianças desde tenra idade, é 
importante incentivar o tratamento integral, que deve ser realizado por uma 
equipe multidisciplinar, pois esses indivíduos apresentam problemas complexos 
em relação as características sistêmicas comportamentais e odontológicas. 
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TCC 009 - FIBROMA OSSIFICANTE: RELATO DE CASO CLÍNICO 
GIMENES TB, JACOMELLI CL, PARIZI AGS, BERTÃO JM 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Estomatologia/Curso de Odontologia/Unoeste 

 

Introdução: O Fibroma Ossificante Periférico é uma lesão de crescimento 

gengival relativamente comum de natureza incerta com  localização 

exclusivamente gengival e no rebordo alveolar. Considerando que a origem seja 

o ligamento periodontal, não é de admirar que se encontre osso, material 

mineralizado como cemento ou mineralizações distróficas, pelo fato de que 

células desse ligamento tenham potenciais tanto osteogênico como 

cementogênico. Objetivo: O objetivo deste estudo foi  de relatar um caso clínico 

de fibroma ossificante periférico, atendido na disciplina de Estomatologia da 

Faculdade de Odontologia da UNOESTE. Relato do caso clínico: Paciente do 

gênero masculino, 38 anos de idade, pardo com lesão nodular localizada na 

região de canino superior direito, ovalada, com aproximadamente 2cm de 

comprimento, ligeiramente pediculada, de consistência fibrosa, de coloração 

rósea, mucosa íntegra e indolor. O paciente relata que a lesão teve início  há 

seis anos com o aspecto avermelhado, indolor e que  não realizou  tratamento 

algum. As radiografias; panorâmica e periapical não mostraram nada digno de 

nota. Fibroma, Hiperplasia fibrosa e Fibroma Ossificante Periférico, foram as 

hipóteses diagnósticas. O tratamento foi a remoção total da lesão e raspagem 

periodontal dos dentes envolvidos. A radiografia da lesão após a biópsia 

excisional mostrou pontos radiopacos de mineralização. O diagnóstico clínico e 

o resultado histopatológico foram compatíveis com Fibroma Ossificante 

Periférico. Conclusão: Conclui-se que o caso relatado apresenta características 

semelhantes às relatadas na literatura.  
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TCC010 - ESTOMATITE PROTÉTICA: REVISÃO DE LITERATURA 
SPAK LG, GOLIN LP, STRAIOTO FG 

Trabalho de Conclusão de Curso 

Odontogeriatria/Curso de Odontologia/Unoeste 

 

Introdução: A estomatite protética é a alteração que acomete a mucosa de 

suporte das próteses totais removíveis, ocorrendo associada a infecção causada 

por Candida albicans. Objetivo: O objetivo deste estudo é revisar a literatura 

atual aspectos gerais esta patologia, aspectos microbiológicos, clínicos e revisar 

protocolos de tratamento para estomatite protética. Materiais e Métodos: As 

bases de dados acessadas foram: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), LILACS, 

Medline, Scielo e Scorpus para realização da pesquisa de artigos publicados na 

língua portuguesa e inglesa entre os anos de 1990 a 2013. As palavras chaves 

usadas foram: estomatite protética, candida albicans, tratamento para candidose, 

denture stomatitis, usadas de forma isoladas e em combinação durante a 

pesquisa. Resultados: A estomatite protética é um processo inflamatório que 

afeta 60% dos usuários de prótese. Clinicamente, provoca uma área definida de 

eritema, limitando a área recoberta pela prótese. Dentre os métodos que podem 

ser utilizados na identificação dos microorganismos está o método de cultura 

microbiológica. Conclusão: Os pacientes suscetíveis à estomatite protética são 

idosos usuários de prótese total, e os fatores de risco para instalação e 

desenvolvimento deste quadro clinico são: trauma de mucosa, aumento da idade 

do usuário da prótese, aumento da idade das dentaduras, infecção bacteriana e 

fúngicas (principalmente Candida albicans), pobre higienização além de 

alterações sistêmicas. O tratamento de eleição para a estomatite protética 

associada à candidose consiste na combinação de antifúngico tópico (miconazol 

2% gel), orientação do paciente quanto à higienização e desinfecção da prótese 

e verificação da necessidade da troca da mesma.  
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TCC011 - HÁ NECESSIDADE DE FONTES FOTOATIVADORAS NO 
CLAREAMENTO DE CONSULTÓRIO? - REVISÃO DE LITERATURA  
ALTOMARE ML ,FARIAS M ,RICCO RAP, GALHANO GAP. 

Trabalho de Conclusão de Curso. 

Dentística/Curso de Odontologia/Unoeste 

 

Introdução: Dentes brancos e alinhados tem contribuído para o bem estar 

pessoal e social, sem contar que são fatores determinantes de beleza. Dentre as 

possibilidades de tratamentos para a melhora estética, destaca-se o 

clareamento dental que é um procedimento pouco invasivo. O clareamento 

dental se divide em caseiro e de consultório Com o intuito de potencializar ainda 

mais a terapia clareadora de consultório, a associação de fontes ativadoras de 

luz no processo foram sugeridas. No entanto, sua eficácia vem sendo discutida. 

Objetivo: Tendo em vista o questionamento presente na literatura sobre a real 

necessidade de fotoativação do clareamento dental, torna-se importante a 

realização de uma revisão de literatura sobre os estudos que avaliaram a 

efetividade das fontes de luz e os efeitos adversos desse tratamento. 

Metodologia: Foram usadas bases de dados on-line nacionais e internacionais 

como LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informações em 

Ciências da Saúde), MEDLINE, PUBMED, além da biblioteca virtual Scielo, além 

de teses, dissertações, referências literárias e monografias para compor o 

trabalho, publicados entre 1993 a 2012. Conclusão: pode-se concluir que ha 

uma forte tendência na literatura de que a utilização de fontes fotoativadoras não 

propicia melhores resultados de clareamento dentário e em alguns estudos foi 

sugerido que as fontes de luz poderiam aumentar o risco de sensibilidade dental. 
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PR001 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA DORSTENIA ASAROIDES SOBRE 
BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS EM RESINA ACRÍLICA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL 
LEBEDENCO MG, ARO ND, STRAIOTO FG 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Introdução: A literatura mostra correlação entre má higiene e a candidíase 

atrófica crônica, por isso o controle da higiene bucal dos portadores de próteses 

totais, é indispensável programa de orientação e o emprego de materiais e 

métodos de higiene eficientes. Objetivo: O objetivo do trabalho é avaliar a 

eficácia do extrato de Dorstenia asaroides no controle de biofilme de Candida 

albicans formado na superfície de resina termpolimerizável. Material e Método: 
espécimes de resina acrílica termopolimerizável serão confeccionados na forma 

de discos (n= 12) (10 mm de diâmetro e 2 mm de espessura) de acordo com as 

recomendações do fabricante. Após a determinação da rugosidade superficial os 

espécimes serão submetidos à descontaminação por meio de sonicação e 

inseridos em microplacas para cultura de células para a formação de biofilme de 

C. albicans por 24 horas. Após a formação de biofilme, os espécimes serão 

removidos dos micropoços e gentilmente lavados com PBS (tampão fosfato-

salino), para em seguida serem tratados com diferentes limpadores (G1, G2 e 

G3). O biofilme formado será avaliado pela contagem de unidades formadoras 

de colônia. Forma de análise dos resultados: A escolha do teste estatístico 

será definida após a análise exploratória dos dados. O nível de significância de 

5% será utilizado nas análises. Resultados Esperados: Espera-se que o 

extrato obtido da Dorstenia asaroides, seja eficaz no controle de microrganismos 

presentes no biofilme de Candida albicans formado sobre a superfície de resina 

acrílica termopolimerizável. 
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PR002 - AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ÓLEO DE MELALEUCA 
(MELALEUCA ALTERNIFOLIA) SOBRE DIFERENTES MICRORGANISMOS. 
BORGES B, SANCHES V; TEIXEIRA LM. 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: A endodontia nos últimos anos vem evoluindo e atingindo grandes 

feitos e patamares até então não observados em toda sua história. É uma 

ciência que estuda principalmente as causas, a prevenção, o diagnóstico e o 

tratamento das patologias pulpares e suas repercussões na região periapical. O 

sucesso do tratamento endodôntico está relacionado com a eliminação total da 

infecção do sistema de canais radiculares em especial através do preparo 

químico-mecânico dos canais e do uso de uma medicação intracanal. Apesar do 

hidróxido de cálcio ser o medicamento de escolha para a maioria dos casos, 

novos produtos vêm sendo estudados como uma forma de potencializar sua 

ação. Objetivo: Avaliar o efeito antimicrobiano do óleo de Melaleuca (Melaleuca 

Alternifolia) após 24, 48 horas e 14 dias sobre diferentes microrganismos. 

Material e Metódo: Microrganismos serão inoculados em placas contendo meio 

de cultura BHI (Brain Heart infusion), onde serão confeccionados poços de 

dimensões 4 X 4 mm para inserção dos materiais avaliados de acordo com os 

grupos: G1- hidróxido de cálcio/ propilenoglicol; G2- Óleo de Melaleuca, G3- 

hidróxido de cálcio/ Óleo de Melaleuca e G4- soro fisiológico (controle). Os halos 

de inibição gerados serão aferidos com paquímetro digital. Forma de análise 
dos resultados: Será utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 

0,05) para análise dos dados, e estes serão expressos na forma de tabelas e 

gráficos. Resultados esperados: Espera-se que a pesquisa contribua com 

dados sobre a efetividade antimicrobiana do Óleo de melaleuca sobre 

microrganismos encontrados nas patologias de origem endodôntica. 
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PR003 - AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM 
INDIVÍDUOS DE 3 A 10 ANOS 

MAMPRIM B, FEITOSA LC, ROTTA LO 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Introdução: O conhecimento das principais causas e conseqüências da perda 

precoce dos dentes decíduos é importante para o planejamento e execução de 

serviços odontológicos mais eficientes dentro da área de pediatria odontológica, 

é de grande importância o profissional avaliar os problemas advindos da perda 

precoce de um dente afetando a oclusão decídua e consequentemente a 

dentição permanente. Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar a 

prevalência da perda precoce de dentes decíduos por grupos de dentes, gênero, 

e suas  principais causas, visando fornecer dados para uma melhor conduta 

clinica dos profissionais da área odontológica. Material e Método: A amostra 

selecionada será feita de forma aleatória e intencional com crianças de 3 a 10 

anos de idade, os pacientes serão avaliados clinicamente pelos alunos 

graduando da faculdade e pelo professor orientador, os dados serão obtidos 

através de fichas quantitativas com informes sobre dados pessoais e com 

questões dirigidas sobre o grau de higiene e fisioterapia bucal, trauma dental, 

tipo de dieta alimentar e perfil socioeconômico em crianças de ambos os 

gêneros, sem distinção de etnias e níveis socioeconômicos. Forma de analise 
dos resultados: Após os dados coletados serão enviados para um profissional 

estatístico e serão apresentados em forma de gráficos e tabelas. Resultados 
Esperados: Espera-se com essa pesquisa esclarecer aos profissionais 

possíveis duvidas quanto à perda precoce de dentes decíduos. 

 
 
 
 
 
 

!
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PR004 - ESTUDO COMPARATIVO DOS INDICADORES DA IDADE 
ESQUELÉTICA ENTRE RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO E 
CEFALOMÉTRICAS EM NORMA LATERAL 
OLIVEIRA BS, SOUZA LJVM, ROTTA LO. 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: Desde o nascimento o ser humano passa por transformações que 

indicam seu desenvolvimento, sendo este comumente associado à idade 

cronológica, porém este parâmetro não é de todo eficiente quando empregado a 

ciência odontológica, uma vez que para haver um diagnóstico preciso sobre o 

estágio de desenvolvimento do indivíduo é necessário que se determine sua 

idade biológica. Objetivo: Neste estudo serão analisados os métodos de 

radiografia carpal e radiografia cefalométrica lateral como fontes na 

determinação da idade biológica, verificando-se assim a confiabilidade de cada 

técnica, os indicadores de maturidade esquelética a fim de se determinar as 

possíveis variações, vantagens e desvantagens, de cada método. Material e 
Método: Serão avaliados 200 indivíduos na faixa etária entre 6 e 14 anos de 

idade. A determinação da idade esquelética será realizada à partir das 

radiografias cefalométricas em normal lateral e radiografias carpais, segundo 

método de Hassel & Farman e Eklof & Ringertz, respectivamente. Após a coleta 

dos dados os mesmos serão tabulados no programa Excel e encaminhados para 

análise estatística que será apresentado e discutido em forma de gráficos e 

tabelas. Resultados Esperados: Através deste estudo, espera-se verificar se 

existem diferenças significativas nos resultados encontrados na determinação da 

idade esquelética de ambos os métodos. 
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PR005 - AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DA MALOCLUSÃO NA DENTIÇÃO 
MISTA 
NACANO PG, ROTTA LO, SANTOS MA 

Projeto de Trabalho Conclusão de Curso 

 
Introdução: Maloclusão é o termo utilizado para se definir toda alteração 

relacionada com o posicionamento incorreto dos dentes nos arcos dentários e o 

relacionamento inadequado dos arcos dentários superior e inferior, que por sua 

vez produzem uma função mastigatória ineficiente. Objetivo: este trabalho tem 

por objetivo avaliar o índice de maloclusão presente nos indivíduos que estejam 

na fase de transição da dentição decídua para a dentição permanente. Material 
e método: serão selecionados aleatoriamente exames complementares como 

modelos de gesso e fotos intra-orais das bocas de indivíduos de ambos gêneros, 

com idade entre 7 e 12 anos que tenham procurado serviço de clínica particular 

para avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico; serão avaliadas as 

alterações antero-posteriores pela classificação de Angle para se determinar a 

presença de Classe I, II ou III; as alterações transversais para se identificar a 

existência de mordida cruzada, e as alterações verticais para se definir a 

presença de mordidas abertas ou sobremordida. Resultados esperados: 
espera-se com essa pesquisa encontrar resultados que possam esclarecer a 

prevalência de maloclusão na dentição mista, o que permitirá  um melhor 

preparo do odontólogo no diagnóstico e tratamento precoce das possíveis 

patologias oclusais. 
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PR006 - AVALIAÇÃO DA MUTAGENICIDADE DO BIODENTINE™ 
MORAES AEM, CABRAL FA, LOGAR GA, TEIXEIRA LM, PANUCCI GGM, NAI 

GA. 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 
Introdução: O Biodentine™ é um novo material indicado para diversas 

situações clínicas na Endodontia. É um cimento de silicato de cálcio (Ca3SiO5) 

que foi desenvolvido com base no cimento de Portland, mas com o objetivo de 

melhorar as propriedades físico-químicas e de biocompatibilidade apresentadas 

por este e seus derivados. Apesar de ser um material promissor, ainda não há 

trabalhos avaliando as características deste material, em especial sua 

genotoxicidade e mutagenicidade. Objetivo: Este estudo visa avaliar o potencial 

mutagênico do Biodentine™. Material e métodos: Serão utilizados 24 ratos 

Wistar albinos, machos e adultos, divididos em 3 grupos: A – Composto por 8 

ratos onde serão colocados corpos de prova medindo 2mm de diâmetro x 2mm 

de altura de  Biodentine™ no subcutâneo do dorso; B – Composto por 8 ratos, 

os quais receberão ciclofosfamida  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). Todos os 

animais serão eutanasiados 24 horas após o início do experimento. Será 

coletado material da medula óssea de cada rato no momento do sacrifício para 

realização do teste. Resultados esperados: Espera-se determinar a ausência 

ou não de mutagenicidade do Biodentine™. 
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PR007 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA BACCHARIS DRACUNCULIFOLIA 
SOBRE O BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS EM RESINA ACRÍLICA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL 
JARDIM GS, MEIRELES AM, STRAIOTO FG 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: A cavidade oral apresenta superfícies susceptíveis à colonização 

de microrganismos, especialmente nos portadores de próteses. Assim, para 

garantir a saúde bucal e controlar a formação de biofilme, e suas possíveis 

consequências, a higienização deve ser executada frequentemente e de forma 

criteriosa, podendo ser realizada por métodos mecânicos e/ou químicos, que 

consiste na imersão da prótese em soluções higienizadoras. Objetivo: O 

objetivo do estudo é avaliar a eficácia do extrato de Baccharis dracunculifolia no 

controle de biofilme de Candida albicans formado na superfície de resina 

termpolimerizável. Material e Método: Para isso, espécimes de resina acrílica 

termopolimerizável serão confeccionados na forma de discos (n= 12) (10 mm de 

diâmetro e 2 mm de espessura) de acordo com as recomendações do fabricante. 

Após a determinação da rugosidade superficial os espécimes serão submetidos 

à descontaminação por meio de sonicação e inseridos em microplacas para 

cultura de células para a formação de biofilme de C. albicans por 24 horas. Após 

a formação de biofilme, os espécimes serão removidos dos micropoços e 

gentilmente lavados com PBS (tampão fosfato-salino), para em seguida serem 

tratados com diferentes limpadores (G1, G2 e G3). O biofilme formado será 

avaliado pela contagem de unidades formadoras de colônia.  Forma de análise 
dor resultados: Os resultados serão submetidos a uma análise exploratória dos 

dados e posteriormente serão aplicados os testes estatísticos adequados. 

Resultados esperados: Considerando as limitações do estudo espera-se que o 

extrato obtido da Baccharis dracunculifolia, seja eficaz no controle de biofilme de 

Candida albicans formado sobre a superfície de resina acrílica 

termopolimerizável. 

 



Anais&18°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Maio/2013&

 

Presidente)Prudente,)23,)24,)27)e)28)de)maio)de)2013!

PR008 - ANÁLISE MORFOLÓGICA DENTÁRIA DOS TRAÇOS 
ANTROPOLÓGICOS NÃO MÉTRICOS DE UMA AMOSTRA REGIONAL 
DIAS AT, RICO CA, JUNIOR EMF, RICCO RAPO. 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Introdução: Os traços não-métricos na morfologia dental são um dos principais 

focos de observação para análise da variação humana  e sua relação com 

histórico das populações. O conhecimento das características morfológicas do 

arco dental de uma população permite também utilizar estes traços como 

critérios para identificação humana em fins periciais. Objetivo: Análise 

morfológica dentária dos traços antropológicos não métricos de uma amostra 

regional. Material e Método: Serão analisados 400 modelos de gesso de 200 

indivíduos (100 do sexo masculino  e 100 do sexo feminino), da região de 

Presidente Prudente, com os seguintes critérios de inclusão: modelos de gesso 

com dentição permanente, faixa etária de 16 a 26 anos; no mínimo um dente-

alvo de cada traço possíveis de serem examinados; ausência de anomalia 

evidente. Será avaliada a presença de seis traços antropológicos, com 

frequências étnico-geográficas anteriormente publicadas por outros autores, 

sendo eles: Incisivo em forma de pá (incisivo central superior), Tubérculo de 

Carabelli (primeiro molar superior), Quinta cúspide ou tubérculo distal acessório 

(primeiro molar superior) ,Ausência da cúspide disto-palatina ou da 4ª cúspide 

(segundo molar superior), Sexta cúspide ou tubérculo sexto (primeiro molar 

inferior), Ausência de cúspide disto-vestibular ou molar inferior tetra- cuspidado 

(segundo molar inferior). Forma de análise de resultados: Será utilizado o 

teste qui-quadrado com três graus de liberdade considerando uma relação 

siguinificativa quando p < 0.05. Resultados Esperados: determinar os traços 

morfológicos dentários característicos de uma amostra regional, estimar a 

relação entre a morfologia dentária desta população e a morfologia dentária de 

outras populações estudadas. 

 

 

!
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PR009 - RESTAURAÇÃO DIRETA EM RESINA COMPOSTA COM 
UTILIZAÇÃO DE PINO DE FIBRA DE VIDRO - RELATO DE CASO CLÍNICO 
 

RODRIGUES AM, SILVA BR, CAIXETA RV 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: Existe uma variedade de pinos pré-fabricados como: os metálicos, 

de fibra de vidro e cerâmicos. O pino de fibra de vidro tem módulo de 

elasticidade parecido com o da dentina e dessa forma distribui as tensões mais 

adequadamente, pois, cimentado adesivamente com comportamento 

biomecânico favorável. O uso de pino intrarradicular pré-fabricado na técnica de 

restauração direta em resina composta permite preservar estrutura dentária, pois, 

proporciona retenção desse material, selamento do canal radicular e maior 

longevidade desse tipo de tratamento. Objetivo: O objetivo desse trabalho é 

demonstrar o tratamento de um dente tratado endodonticamente com perdas de 

estruturas dentais através da técnica direta de restauração com pino de fibra de 

vidro e resina composta em um paciente da Faculdade de Odontologia de 

Presidente Prudente. Relato de caso: O presente trabalho será feito através de 

relato de caso clínico. Após a seleção do sujeito da pesquisa e assinatura  do 

termo de consentimento livre e esclarecido será realizado o tratamento 

restaurador direto com pino de fibra de vidro conforme a literatura estudada. 

Este trabalho será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa para sua 

divulgação. Será selecionado um paciente com dente tratado endodonticamente 

e perda de estrutura dental coronária sem distinção de gênero, idade e etnia. 

Resultados esperados: Espera-se com este trabalho solucionar, através de 

procedimentos comprovados cientificamente, o problema de um paciente com 

perda de estrutura dental, através da restauração direta com resina composta e 

pino de fibra de vidro contemplando as necessidades clínicas do paciente. 
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PR010 - TRATAMENTO DE MANCHAS SUPERFICIAIS NO ESMALTE COM 
MICROABRASÃO -RELATO DE CASO CLINICO 
ANDRADE CES, ENRICHI MG, CAIXETA RV 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: A sociedade impõe padrões de estética na odontologia que são 

tidas como “normal”, ou seja, o paciente busca satisfação estética de seu sorriso 

baseando-se naquilo que vê e ouve no seu dia a dia. Mesmo que os resultados 

não sejam os esperados, pois, é difícil estimar precisamente a profundidade da 

mancha deve-se considerar a técnica microabrasiva não-invasiva para remover 

defeitos intrínsicos e superficiais com o mínimo de perda estrutural, sendo uma 

técnica conservativa e que deixa o esmalte com aspecto de vidro lustrado. 

Objetivo: O objetivo desse trabalho é demonstrar o tratamento de um dente 

com mancha superficial no esmalte utilizando a técnica da microabrasão em um 

paciente da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente. Relato de caso: 
O presente trabalho será feito através de relato de caso clínico. Após a seleção 

do sujeito da pesquisa e assinatura  do termo de consentimento livre e 

esclarecido será realizada a técnica da microabrasão. Este trabalho será 

submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa para sua divulgação. Será 

selecionado um paciente com mancha superficial no esmalte em uma das 

Clínicas da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, sem distinção de 

gênero, idade e etnia para a realização da técnica de microabrasão conforme a 

literatura estudada. Conclusão: Espera-se com este trabalho solucionar, 

através de procedimentos comprovados cientificamente, o problema de um 

paciente da Faculdade de Odontologia de Presidente Prudente, com mancha 

superficial no esmalte dentário, através da técnica de microabrasão 

contemplando as necessidades clínicas e estéticas do paciente. 
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PR011 - TRATAMENTOS ALTERNATIVOS PARA DENTES COM 
RIZOGÊNESE INCOMPLETA :RELATO DE DOIS CASOS CLÍNICOS 
KUNIOCHI STB, CANAMARO VJ, MORI GG 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: Os tratamentos tradicionais para rizogênese incompleta são 

apicigênese e apicificação; no entanto, esses apresentam limitações e 

desvantagens. Assim, o estudo de técnicas alternativas são fundamentais para o 

sucesso clínico e essenciais para a colaboração na formação profissional, 

proporcionando melhor atendimento aos pacientes. Objetivo: Esse projeto visa 

relatar dois casos clínicos de dentes com rizogênese incompleta, tratados com 

as novas opções de tratamento por meio da obturação radicular completa com 

MTA e outro, da revascularização. Relato de caso: Serão descritos dois casos 

clínicos, sendo que em um paciente diagnosticado com abscesso dento - 

alveolar agudo será realizado obturação com MTA e no outro paciente, com 

periodontite crônica, será feita a revascularização. Forma de análise dos 
resultados: Por meio de controle clinico e radiográfico dos pacientes será 

avaliado o sucesso do trabalho, caracterizado pelo silêncio clínico e reparo 

periapical. Resultados esperados: Espera-se que os casos tenham sucesso e 

que possamos contribuir para realização de outros casos futuros. 
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PR012 - INFLUÊNCIA DO pH DA ÁGUA EM RATOS WISTAR COM LESÃO 
ÓSSEA POR INTOXICAÇÃO POR CÂDMIO EM AVALIAÇÕES 
RADIOLÓGICAS 
COLLETE Y, KANADA K, NEVES C 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 
 

Introdução: O cádmio é um metal pesado, evidências apontam que ele poder 
originar a osteopenia, osteoporoses, e osteomalácia, com aumento da 
fragilidade do tecido ósseo e fraturas patológicas. Objetivo: Este estudo visa 
avaliar o efeito do pH da água de beber na gênese da lesão óssea provocada 
pela intoxicação por cádmio.Material e métodos: Para este estudo, serão 
utilizados 90 ratos Wistar (Ratus Norvegicus albinus), adultos, machos. Os 
animais serão divididos em 5 grupos: A - Composto por 15 ratos que receberão 
solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água de beber com pH neutro (pH 
7,0); B - Composto por 15 ratos que receberão solução de cloreto de cádmio 
(400mg/L) na água de beber com pH ácido (pH 5,0); C - Composto por 15 ratos, 
os quais receberão solução de cloreto de cádmio (400mg/L) na água com pH 
básico (pH 8,0). D - Composto por 15 ratos que receberão água de beber com 
pH ácido (pH 5,0); E - Composto por 15 ratos que receberão água de beber com 
pH básico (pH 8,0); F - Composto por 15 ratos que receberão água de beber 
com pH neutro (pH 7,0). Animais de todos os grupos receberão água e ração ad 
libitum e a eutanasia 6 meses após o início do experimento. A necropsia será 
realizada e será retirado o fêmur direito de cada rato para análise radiológica. As 
exposições radiográficas serão realizadas através de um aparelho radiográfico, 
trabalhando em regime de 70kv e 10Ma. Para análise da densidade óptica 
radiológica será usado o programa de edição de imagens Adobe Photoshop 
7.0®. Forma de Análise dos Resultados: Os dados obtidos serão expressos 
em média e desvio padrão e analisados estatisticamente. Os grupos serão 
submetidos a análise de variância ANOVA e teste de Tukey.A análise estatística 
a ser realizada dependerá da distribuição dos dados obtidos. Resultados 
esperados: Espera-se observar diferenças no desenvolvimento das lesões 
ósseas segundo o pH da água de beber. 
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PR013 - PARACOCCIDIOIDOMICOSE BUCAL – REVISÃO DE LITERATURA 
ARIANE AGUIAR FORTES MARTINS AAF, NEGRINHO IA, PARIZI JL 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: A paracoccidioidomicose (PCM) é micose sistêmica que esta 

distribuída geográfica por toda a América Latina, ocorrendo desde o sul dos 

Estados Unidos até Argentina. O Brasil é considerado um centro endêmico 

dessa doença, com maior prevalência nas regiões sul, sudeste e centro-oeste 

devido ao provável favorecimento climático. O pulmão representa a via  primária 

de infecção da PCM, mas a doença é freqüentemente diagnosticada por 

manifestações bucais. Objetivo: Apresentar uma revisão de literatura sobre a 

paracoccidioidomicose, abordando aspectos clínicos e características 

importantes da doença na cavidade bucal. Material e métodos: Será realizada 

pesquisas bibliográficas exploratória em artigos e bases de dados com buscas 

on-line na literatura sobre os aspectos clínicos e histopatológicos da 

paracoccidioidomicose na cavidade bucal, no período compreendido de 1980 a 

2011. Resultados Esperados: Espera-se com esse estudo, obter uma ampla 

visão sobre a prevalência e características da Paracoccidioidomicose nas 

regiões e países estudados que apresentam aspectos e fatores favoráveis para 

as manifestações da doença, como latitude, altitude, clima, estrutura geológica, 

tipo de solo, regime de chuvas e vegetações. 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anais&18°&Jornada&Acadêmica&da&Faculdade&de&Odontologia&&
da&Universidade&do&Oeste&Paulista&;&Maio/2013&

 

Presidente)Prudente,)23,)24,)27)e)28)de)maio)de)2013!

PR014 - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE 
BUCAL E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE 
PRÓTESES TOTAIS 
BONFIM DR. SILVA I, GALHANO GA 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: A qualidade das próteses totais tende a diminuir muito com o tempo 

de uso, principalmente a partir do quarto ano e que, após o oitavo ano de uso 

uma grande parte dos pacientes acabam apresentando problemas mastigatórios. 

Embora seja possivel verificar clinicamente um grande desgaste das próteses 

utilizadas por longos anos, é muito comum encontrarmos pacientes que utilizam 

a mesma prótese por mais de 10 anos. Objetivo: Avaliar  se há uma correlação 

entre a auto percepção de saúde bucal do paciente e a real eficiência 

mastigatória que a prótese oferece, além de avaliar os mesmos parâmetros após 

a confecção de novas próteses. Metodologia: Será realizado um estudo in vivo, 

cego e aleatorizado, onde serão avaliados 30 pacientes acima de 60 anos e 

usuários de próteses totais bi maxilares há mais de 6 anos. Inicialmente será 

aplicado um questionário do índice OHIP-EDENT para avaliação da auto 

percepção e em seguida avaliada a eficiência mastigatória através do método da 

colorimetria.  Serão realizadas as análises antes da instalação da nova prótese e 

no mínimo 1 mês após a instalação da mesma. Forma de Análise dos 
Resultados: Os dados serão tabulados e submetidos a uma análise exploratória 

e será aplicados os testes estatísticos adequados. Resultados Esperados: 

Espera-se que seja encontrada baixa correlação entre a auto percepção de 

saúde bucal e a eficiência mastigatória antes da confecção de novas próteses e 

alta correlação após a confecção de novas próteses. 
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PR015 - DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR: SINTOMATOLOGIA, 
CAUSAS E TRATAMENTO. REVISÃO DE LITERATURA 
PEVERERI AV, PEVERARI VH, NEVES CS 

Projeto de Trabalho para Conclusão de Curso 

 

Introdução: A Disfunção Temporomandibular (ATM) é definida como uma dor, 

localizada nos músculos da mastigação, região pré-auricular, e/ou na articulação 

temporomandibular (ATM). O deslocamento do disco assintomático não provoca 

qualquer distúrbio funcional, como estalidos, movimentos irregulares ou 

limitação de abertura; no entanto, a ausência de ruídos na ATM não significa 

que se encontre bem posicionada. Objetivo: O objetivo deste estudo será 

revisar na literatura e assim ampliar os conhecimentos de acadêmicos e 

profissionais sobre a disfunção temporomandibular ressaltando  sintomatologia, 

causas e tratamento. Método: Será realizada uma pesquisa exploratória em 

livros, revistas e bases de dados com uma busca on-line na literatura, no 

período compreendido entre 1997 a 2014, utilizando-se as bases de dados: 

Scielo,  Biblioteca virtual em saúde, revistas da Associação Paulista de 

Cirurgiões Dentistas e periódicos disponíveis na biblioteca do campus I na 

Universidade do Oeste Paulista. Resultados Esperados: Esperamos por meio 

desta revisão da literatura observar o que é uma disfunção temporomandibular 

ressaltando a sintomatologia, causas e tratamento. Que o resultado desta 

pesquisa possa contribuir com dados que auxiliem o clínico geral ou especialista 

para um bom diagnóstico, podendo abranger esse assunto com o paciente para 

propostas de um bom tratamento. 
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PR016 - IMPACTO DA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA DENTAL NA 
QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS. 
RIBEIRO ACS, MEIER NL, PIZI ECG 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: Quanto mais longa é a vida média da população mais importante se 

torna o conceito de qualidade de vida e a saúde bucal tem um papel relevante 

nesse contexto. A população idosa tem todo direto, assim como toda sociedade, 

de ter uma qualidade de vida boa. A odontologia estética tem se tornado muito 

importante nos dias atuais por estabelecer a harmonia de um sorriso e harmonia 

facial. Objetivo: Essa pesquisa tem como objetivo: identificar os componentes 

dento faciais considerados antiestéticos pela população idosa; analisar o nível 

de importância atribuída à sua estética bucal; e avaliar o impacto do 

comprometimento estético nas situações de convívio social. Material e Método: 
Será utilizado um questionário com 34 perguntas para 100 pessoas que serão 

divididas em dois grupos, G1 (acima de 60 anos de idade) e G2 (entre 30 e 59 

anos de idade). O questionário abordará o comportamento pessoal em situações 

de convício social, o nível de importância pessoal que atribuem à sua estética 

bucal e os fatores de composição dento facial considerados antiestéticos pelos 

voluntários. Resultados: Os resultados serão apresentados sob a forma 

descritiva e de tabelas. A análise estatística a ser realizada dependerá da 

distribuição dos dados obtidos. Conclusão: Com esse trabalho será possível 

analisar o grau de satisfação do idoso com relação à estética bucal e funcional. 
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PR017 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TRAUMA DE 
FACE ATENDIDOS POR UM SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR E RELAÇÕES 
DOS SOCORRISTAS COM SEU TRABALHO 
CORDEIRO DM, CAVALLERI NZ, PRADO RL 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Introdução: Os atendimentos emergenciais representam parcela considerável 

dos serviços de saúde, sendo que dentre as ocorrências atendidas, há destaque 

para o trauma de face, o qual apresenta possibilidade de deformidades 

permanentes às vítimas. Este, tem em seu tratamento abrangência 

multidisciplinar, envolvendo especialidades como por exemplo, cirurgia geral e 

bucomaxilofacial. Além disso, socorristas envolvidos no atendimento a esse tipo 

de ocorrência devem estar aptos a realização de uma pesquisa primária 

iniciando os procedimentos adequados ao gerenciamento de lesões faciais. 

Objetivo: Verificar o perfil epidemiológico dos pacientes com trauma de face 

atendidos por um serviço pré-hospitalar e as questões subjetivas ligadas ao 

trabalho dos socorristas. Metodologia: Será realizada uma pesquisa de 

abordagem quali-quantitativa no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) da cidade de Apucarana-PR. Serão entrevistados 20 profissionais, com 

apoio de um roteiro semi-estruturado, buscando verificar o envolvimento dos 

socorristas com seu trabalho e aspectos ligados a ele, como a rotina diária, 

momentos de lazer, contato com a morte, adoecimento durante o trabalho, 

dentre outros. Serão também analisados, prontuários de atendimento 

emergencial dos últimos 5 anos de pacientes que tenham sofrido algum tipo de 

trauma facial. Forma de Análise dos dados: Para análise dos dados 

qualitativos, será utilizada a técnica da análise de conteúdo enquanto para a 

vertente quantitativa, o teste estatístico mais apropriado de acordo com a 

distribuição dos dados, considerando p<0.05. Resultados Esperados: Espera-

se identificar o perfil epidemiológico dos pacientes com trauma de face, 

atendidos pelo SAMU, e as relações subjetivas dos trabalhadores envolvidos 

nesse atendimento com seu trabalho. 
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PR018 - A INTER-RELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E DOENÇA 
CARDIOVASCULAR MEDIANTE O USO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 
RUIZ FVR, OMAE FY, OLIVEIRA A 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Introdução: Estudos têm demonstrado que a doença periodontal pode 

influenciar na saúde sistêmica do individuo, já que, expõe o hospedeiro a 

inflamações crônicas que acarretam uma bacteremia, provocando um aumento 

no nível de proteína C reativa, dos mediadores inflamatórios e imunológicos. 

Estes fatores estão associados à formação de trombos e posteriormente ao 

desenvolvimento ou agravamento de doenças cardiovasculares. Objetivo: O 

trabalho tem como objetivo verificar a presença de inflamações gengivais e o 

tempo de sangramento gengival em pacientes cardiopatas. Material e Método: 
Serão selecionados 50 pacientes cardiopatas internados no Hospital Regional 

de Presidente Prudente, utilizando-se como critérios de inclusão: terem idade 

entre 30 e 60 anos, fazerem uso de ácido acetilsalicílico por mais de 30 dias sob 

prescrição médica, independente do tipo de cardiopatia, e também, não serem 

fumantes. Será feito um questionário semiestruturado e realizado exame 

periodontal nos pacientes em seus leitos, com luz artificial, utilizando-se uma 

sonda exploradora CPI e, para verificar a condição gengival, será aplicado o 

índice CPI, conforme preconizado pela OMS, com três indicadores a serem 

contemplados, sendo: sangramento gengival, presença de cálculo e presença de 

bolsas periodontais. Resultados: Esperamos encontrarmos gengivite de leve à 

grave nos pacientes cardiopatas e, por fazerem o uso do AAS, constatarmos 

que o sangramento gengival seja mais severo. Analise dos Resultados: Os 

dados coletados serão analisados e tabulados para posteriormente serem feitas 

análises estatísticas. 
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Resumos de Casos Clínicos- 1°semestre 2013 - 
___________________________________________ 
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CC01 - PPR PROVISÓRIA IMEDIATA: UMA NOVA EXPERIÊNCIA DE 
APRENDIZADO. 
BICALHO MCP, OLIVEIRA A 

Caso Clínico. 

 

Introdução: Atualmente, a busca pela estética vem desafiando casa vez mais a 

odontologia e abrindo novos horizontes para o mercado profissional na medida 

em que as novas especialidades são ofertadas de maneira disciplinada  tendo o 

próprio Conselho  de Odontologia como sendo o regulador desta prática 

profissional. A atualização e aprimoramento das propostas de tratamento e 

resolução de casos que envolvam a estética, são de suma  importância para o 

Cirurgião Dentista  e que entende ser sua missão precípua o atendimento da 

sua clientela em todas as suas necessidades Objetivo: O objetivo desse relato 

de caso, é mostrar a possibilidade e indicação das exodontias múltiplas ou não 

em área comprometedora da estética e posteriormente contemplar a expectativa 

do paciente através da sua reabilitação funcional e estética  na mesma sessão 

clinica. Relato de caso: Paciente de cor parda, 47 anos de idade apresentou-se 

insatisfeita  com os dentes anteriores que, há muito tempo mantinham-se com o 

auxilio de  contenção provisória semi-higida extra coronal, confeccionada com fio 

ortodôntico 00 e resina composta. O plano de tratamento constituiu de remoção 

cirúrgica dos elementos 11,12,21 e 22 com  perda de inserção gengival e óssea, 

fato que a incomodava e  pelo comprometimento estético, e a instalação de PPR 

provisória na mesma sessão. Sua anamnese não apontou qualquer situação 

clinica sistêmica alterada digna de atenção.   Conclusão: O tratamento 

realizado deixou a paciente visivelmente satisfeita, mesmo sendo provisório, Na 

continuidade de tratamento está previsto a substituição da provisória pela 

definitiva após constatado o processo de reparo e cicatrização tecidual..  
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CC002 - REABILITAÇÃO ORAL COM PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL: 
RELATO DE CASO CLÍNICO. 
OLIVEIRA TC, KAIAHARA FH. 

Caso Clínico. 

 

Introdução: A reabilitação protética de um arco parcialmente desdentado com 

próteses parciais removíveis é uma das opções de tratamento. Requer do 

profissional cirurgião dentista diagnóstico bucal e social preciso para que o 

planejamento cumpra a função de devolver ao paciente estética, função e 

fonética. O desejo imediato do paciente em ter um sorriso bonito faz com que o 

profissional da Odontologia busque de maneira constante opções de tratamento 

mais avançadas, porém é necessário um planejamento cauteloso que vise 

função e estética em reabilitação com próteses a fim de que seja, de fato, 

reestabelecida função mastigatória, fonética e consequentemente estética dos 

dentes tratados. Objetivo: O trabalho tem como objetivo relatar o caso clínico, 

de paciente com 62 anos, desdentado parcial com suporte periodontal 

comprometido e múltiplas lesões cervicais enfocando no planejamento para uma 

reabilitação oral satisfatória. Conclusão: Concluiu-se que o sucesso, de uma 

reabilitação com prótese removível depende de um planejamento claro e 

adequado do caso e uma visão multidisciplinar. 

!
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de 
Conclusão de Curso - 1°semestre 2013 - 

___________________________________________ 
 
 
Menção Honrosa 1: 
TCC007 - AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DA PASTA DE 
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E PRÓPOLIS EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATO. 
Alunos: SINDINEIA DA SILVA RODRIGUES E SHEILA TIEKO SHIBAYAMA 
Orientadora: Graziela Garrido Mori Panucci 
 
Menção Honrosa 2: 
TCC004 - AVALIAÇÃO RADIOGRÁFICA DO NÍVEL MARGINAL ÓSSEO AO 
REDOR DE IMPLANTES 
Alunos: FERANADA RODRIGUES SANT’ANA, TAMARA MANFRIN REDIVO  
Orientadora: Fabiana Gouveia Straioto 
 
Menção Honrosa 3: 
TCC002 - ESTUDO SOBRE CONHECIMENTO DE TRAUMATISMO 
DENTÁRIO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DE ESCOLAS 
Alunos: CLÍCIA FERNANDA DE MELO ALVES 
Orientadora: Graziela Garrido Mori Panucci 
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Menção Honrosa – Projetos de Trabalhos de 

Conclusão de Curso - 1°semestre 2013 - 
___________________________________________ 

 
 
Menção Honrosa 1 
PR016 - IMPACTO DA PERCEPÇÃO DA ESTÉTICA DENTAL NA 
QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS. 
Alunas: AMANDA C. DOS SANTOS RIBEIRO E NATHÁLIA LUQUE MEIER 
Orientadora: Eliane Cristina Gava Pizi 
 
Menção Honrosa 2 
PR014 - AVALIAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DE SAÚDE 
BUCAL E EFICIÊNCIA MASTIGATÓRIA EM IDOSOS PORTADORES DE 
PRÓTESES TOTAIS 
Alunos: DAYARA RAMOS BONFIM E IRÍS FRANCIELY DA SILVA  
Orientadora: Graziela Avila do Predo Galhano 
 
Menção Honrosa 3 
PR001 - EFICÁCIA DO EXTRATO DA DORSTENIA ASAROIDES SOBRE 
BIOFILME DE CANDIDA ALBICANS EM RESINA ACRÍLICA 
TERMOPOLIMERIZÁVEL 
Alunas: MARIANA GODOY LEBEDENCO e NATHÄLIA DAYRELL ARO  
Orientadora: Fabiana Gouveia Straioto 
 
PR003 - AVALIAÇÃO DA PERDA PRECOCE DE DENTES DECÍDUOS EM 
INDIVÍDUOS DE 3 A 10 ANOS  
Alunos: BRUNA MAPRIM E LARISSA CASTANEHIRA FEITOSA  
Orientadora: Luis Orbolato Rotas 
 


