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Editorial 

 

É com imensa alegria que realizaremos entre os dias 25 e 28/03/2015 a II Semana Acadêmica de 

Odontologia e o II Encontro de Egressos ITPAC PORTO NACIONAL! Convidamos toda a comunidade acadêmica 

para este momento de aperfeiçoamento com palestras de professores convidados das diversas áreas odontológicas, 

com experiência acadêmica extensa e grande prestígio no meio científico. 

Outro ponto relevante é a atividade comunitária, de cunho extensionista, desenvolvida durante o evento que 

atenderá centenas de crianças da rede pública de ensino da cidade de Porto Nacional, promovendo a interação entre 

Faculdade e comunidade. 

No dia 28 haverá um momento de discussão entre as autoridades locais, regionais e nacional do  Vigiflúor, 

programa que trata da “Cobertura e Vigilância da Fluoretação da Água de Abastecimento Público no Brasil”, que tem 

o objetivo de avaliar a cobertura populacional da fluoretação das águas da rede pública de abastecimento em 

municípios com mais de 50 mil habitantes, na primeira metade da segunda década do século XXI. E, nós somos 

representados no Tocantins por, Ana Paula Lacerda, professora desta instituição.  

Ao final da SAOD, os discentes do 7º e 8º períodos promoverão a “Doctor Fest”, para juntos brindarmos este 

momento. 

Discentes contamos com sua valiosa participação! 

 

 Profª Ana Paula Mundim 
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O EGRESSO E A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

 O que poderia representar melhor uma instituição de ensino superior? 

São várias e variadas as faces que uma IES pode apresentar. O que seria de uma faculdade sem os seus 

professores? Figuras que representam a experiência na atuação profissional e que buscam mostrar o melhor 

caminho a seguir na busca pela construção do conhecimento. E muito mais do que isso. O professor é, além de 

facilitador deste processo de construção, alguém que o acadêmico tem como referência, muitas vezes mais do que 

no âmbito profissional, mas na vida pessoal. Conceitos como ética, relações humanas e sociais. O professor se 

mostra mais importante do que simplesmente aquele que transmitia o conhecimento nos tempos passados. 

E existiria IES sem o acadêmico? O aluno presente na instituição, que busca ampliar, aperfeiçoar e construir 

o conhecimento semestre após semestre. O aluno é a alegria da faculdade. Cheio de energia e desejo de aprender. 

É importante não só no aprendizado. Com seu desejo de construir uma vida a partir de uma graduação como a base 

de tudo, o aluno ajuda a construir o conhecimento... e mais do que isso. O acadêmico é a cara da instituição, e a 

cada novo acadêmico esta cara vai se alterando, em um processo dinâmico e fabuloso. 

É possível imaginar uma IES sem o corpo administrativo? Aqueles responsáveis por trás de tudo o que 

acontece. Que fazem possível a atuação do professor. Que possibilitam que o aprendizado do aluno seja da melhor 

forma possível. Aqueles que ouvem os professores, ouvem os alunos, e fazem com que tudo funcione para todos os 

lados. 

Mas acredito que a cara de uma instituição, a forma como esta IES é vista por todos, seja professor, 

acadêmico, funcionário, ou a população em geral, é o egresso. O aluno formado pela instituição. Aquele que passou 

por todo o processo de construção do conhecimento e que agora desempenha a função profissional, com o nome da 

IES em seu diploma e avalizando suas ações. Este sim é a cara da instituição. O egresso mostra a capacidade de 

uma instituição em formar profissionais. O egresso representa a instituição fora dos muros que os protegeram por 

anos, enquanto se aperfeiçoavam até que estivessem preparados para exercer a profissão sem mais ter a tutela de 

pessoas mais experientes. A instituição é importante para o profissional, uma vez que este só é um profissional por 

ter passado pela instituição, e ter uma profissão muda a vida do indivíduo. E o egresso é importante para instituição. 

A IES é o seu egresso. 

 

 

Profª. Ana Paula Pedroso Brito 
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CIÊNCIA E “CIÊNCIA” 

 

 Por várias vezes escutei meu eterno mestre, Prof. Carlos Estrela, falar a respeito da importância da ciência 

nos tempos atuais. E compreendi porque tamanha insistência nesta afirmação. É fácil para o acadêmico desviar seu 

olhar do que realmente é a ciência. Este, por muitas vezes, vem com o conceito pré-formado de que pesquisa 

científica é aquele cientista vestido de branco misturando substâncias químicas ou construindo o robô que substituirá 

o ser humano para as mais diversas funções. 

Contudo, este pensamento simplista não é nada perto do que a ciência realmente é. A ciência move o 

mundo. A ciência está em cada pequena ferramenta que utilizamos. A ciência está no pequeno equipamento que 

colocamos no bolso para nos comunicarmos com o mundo. A ciência está no tratamento a que nos submetemos 

quando estamos doentes. A ciência está na forma como conservamos os nossos alimentos, e como reaproveitamos 

aquilo que já utilizamos. Enfim, a ciência está em tudo. 

E para chegar a esta evolução são necessários muitos recursos, muita tecnologia. Afinal, como fazer 

pesquisa sem dinheiro? Como fazer pesquisa sem um laboratório com os equipamentos mais modernos? Pesquisa 

científica é para os grandes centros, certo? 

Quem assim pensa é mais simplista do que aquele acadêmico citado anteriormente. A ciência nada mais é 

do que a busca pela solução por cada um dos nossos problemas cotidianos. É a busca por tornar a vida do ser 

humano, assim como dos demais seres vivos, melhor. E ainda é mais do que isso. A ciência é esta busca por 

soluções práticas, mas de modo que esta solução seja comprovada. Ou seja, é provar que um problema pode ser 

resolvido por determinada solução. E esta solução pode ser testada por outras pessoas, que podem também mostrar 

a importância desta solução encontrada. E é ainda mais do que isso. É um processo dinâmico, no qual cada nova 

descoberta pode trazer uma nova solução para o problema. Ou seja: um problema pode ter uma solução hoje, e 

amanhã ter uma solução ainda melhor. É fabuloso! 

O triste é ver este processo fantástico ser resumido a número de publicações. Publicação deveria ser a forma 

de tornar público o que a ciência trouxe de novo com aquele estudo. Publicar é muito mais do que melhorar o seu 

currículo. Publicar um artigo científico é levar a toda a população, não só científica, o benefício de conhecer a solução 

encontrada para o problema pesquisado. É levar um pouco mais de conhecimento para todos. É melhorar a vida de 

todos! 

 

Prof. Felipe Cavalcanti Sampaio 
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A semana acadêmica é um momento único na vida do aluno de graduação, é a edificação coletiva de 

conceitos, a exposição e multiplicação de um conhecimentos científicos ao alcance de todos, além de promover  

encontros de opiniões e um amplo debate de idéias.  O profissional de ponta deve manter-se atualizado  e ter dentro 

de si o bom hábito do estudo, da pesquisa e do embasamento científico que sustenta a prática clínica cotidiana. Este 

congresso foi formatado para que o topo da pirâmide do conhecimento viesse ao encontro dos  acadêmico e 

egressos do ITPAC/Porto Nacional sem que eles tenham necessidade de ir além das dependências da nossa escola. 

Indubitavelmente será um episódio marcante na senda acadêmica de todos que participarem desta jornada. 

 

 

Prof, Rafael Vinícius da Rocha 

Professor da disciplina de Dentística da ITPAC/Porto Nacional 
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O estímulo à difusão de conhecimento é algo que não pode nunca ser inibido. Tivemos a oportunidade de 

incentivar a criatividade e a iniciativa acadêmica em nossos alunos promovendo o primeiro congresso com 

publicações de resumos e apresentações orais já feito em Porto Nacional. Todos os que trabalharam na organização 

puderam ver a transformação acontecendo em nosso alunos, eternos companheiros. Não tenho a menor dúvida que 

as apresentações dessa jornada serão memoráveis a todos os envolvidos. Há alguns anos atrás, nós, professores, 

iniciávamos nossa vida científica na mesma posição em que tentamos preparar nossos alunos, na presente ocasião. 

Todos nós sabemos o poder transformador que esses encontros possuem e com o tempo, acredito que a 

comunidade acadêmica passe a apreciar cada vez mais este tipo de atividade. Desbravar não é simples, mas 

imensamente prazeroso quando realizado na companhia de pessoas comprometidas com a qualidade. Tenho certeza 

que este evento será por muito tempo lembrado por todos que participaram dele. 

 

 

Prof. Felipe Camargo Munhoz 

Professor das disciplinas de Estomatologia, Radiologia e Diagnóstico do curso de Odontologia da ITPAC/Porto 

Nacional 
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A Semana Acadêmica de Odontologia é uma grande oportunidade para todos nós, discentes desta 

instituição, propondo sempre diferentes formas do aluno ir além da sala de aula e garantir diferenciais competitivos 

de carreira, com a presença de palestrantes renomados onde irá apresentar vários temas de palestras, em diversas 

áreas da saúde e odontologia. E tem como objetivo complementar a formação acadêmica dos estudantes, 

possibilitando o contato entre alunos, professores e população em geral, promovendo a integração entre a 

universidade e comunidade com ações sociais. 

E é com grande satisfação que participo deste evento não só como aluno, mas também como organizador 

podendo contribuir com nossa comunidade acadêmica. 

 

 

Rogério Pereira Fernandes 

Acadêmico de Ondotologia - 4º Período 

Presidente do Centro Acadêmico de Odontologia 
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Extensão Universitária 
 

MOTIVANDO E VALORIZANDO A ESCOVAÇÃO SURPERVISIONADA DOS ESCOLARES MUNICIPAIS DE 

PORTO NACIONAL-TO 

Bruno Arlindo de Oliveira Costa 

Ana Paula Lacerda 

1- Período de Realização: 

Agosto-2013 a Março de 2015, onde realizadas várias visitas a rede escolar municipal de Porto Nacional-TO. 

 

2- Objeto da experiência:  

Vivenciar a realidades dos escolares em relação à saúde bucal estimulando os mesmos na prática diária dos 

cuidados com a cavidade oral. 

 

3-  Objetivos: 

 Universalizar o direito a saúde, enfatizando a importância do cuidado com o meio bucal; 

 Conhecer os principais agravos de saúde bucal, dentro de sua realidade; 

 Desenvolver ações preventivas e educativas; 

 Aperfeiçoar o autocuidado bucal e a adoção de pratica rígida frente à escovação dental. 

 

4- Metodologia: 

Aborda o relato de visitas na realização de projeto educacional, nas escolas municipais de Porto Nacional-

TO, atendendo uma população média de 1000 escolares.  

 Palestras teatralizadas, utilizando cartazes, banners e manequins; 

 Instrução de Higiene Oral abordando assuntos sobre cárie, dietas cariogênicas, técnicas de escovação dental 

e uso de fio dental; 

 Escovação dental supervisionada e ATF em crianças. 

 Inspeção da cavidade oral utilizando gases e espátulas de madeiras, para verificar a existência de doenças 

bucais.  

 

5- Resultados: 

Constatou-se se tratar de uma clientela carente, alcançamos um grande apoio e participação dos 

educadores, o que nos ajudou quanto a organização e lojistica das escolas. Além de uma participação 

valiosa e calorosa dos escolares que através de uma abordagem acessível ao seu raciocínio, conseguimos 

estimular a conscientização a perpetuação diário dos hábitos saudáveis. Ainda trabalhamos o exercício da 

escovação bucal e uso do fio dental, que muito não possuíam ou não conheciam. 

 

6- Análise crítica: 

Percebe-se que o modelo de atenção primária à saúde bucal local segue o modelo tradicional, curativista, e 

que a procura aos serviços odontológicos só acontece em casos de dor, ou ate mesmo desvalorização do 

cuidado com a dentição decídua, por saber que esta logo será substituída. 

A comunidade escolar de Porto Nacional está desassistida da dinâmica de escovação dental. Há falta de 

locais próprios, profissionais dispostos, instrumentos próprios e outros. A informação esta gravada nas 

cabecinhas, mas a pratica diária é pouco ativa. 



 
 

10 

 

7-  Conclusões ou recomendações: 

O processo permitiu a ampliação do conhecimento e reflexão sobre a saúde bucal destes escolares, com meios de 

viabilizar melhorias nas condições necessárias. Sabe-se que apenas uma ação de educação em saúde e o nosso 

apoio profissional neste momento não são suficientes para mudanças comportamentais do indivíduo, mas sua oferta 

é essencial para se alcançar a melhoria da qualidade de vida, principalmente nesta população que carece de apoio e 

de condições para ter um futuro saudável e com qualidade. 

Serão realizados na quarta-feira, dia 25/03/15, no decorrer de todo o dia, para um publico estimado em 400 escolares 

da rede escolar municipal de Porto nacional, alem dos discentes presentes durante o evento. As atividades tem por 

intuito estabelecer uma mudança nos hábitos de saúde dos ouvintes e com isso melhor a qualidade de vida, 

proporcionando um bem estar físico e social. Através de métodos educativos alternativos reforçaremos o 

conhecimento e trabalharemos uma didática fácil e positiva para estimular o raciocínio, e transformar os costumes e 

rotinas de vida. 

          Munidos de saberes teóricos aprendidos nas aulas de Promoção de Saúde Bucal, os discentes do 3° período 

de odontologia realizarão atividades majestosas, são elas: 

 Teatro Furadentes 

Este será um teatro lúdico, onde trabalharemos assuntos como  uso excessivo de alimentos cariogênicos, 

dor de dente, doença cárie, higiene bucal e visita regular ao Cirurgião-Dentista. 

 

 Teatro Aninha e os Super-Heróis Amigos do Sorriso 

Este será um teatro lúdico, onde abortaremos os valores alimentares, a importância do cuidado com o 

sorriso, os amigos do sorriso (Escova dental, Pasta dental, Fio dental, Flúor), trabalho do Cirurgião-Dentista. 

 

 Funk das Frutas Poderosas 

Através de uma parodia sob a musica Bonde da Ostentação do Mc Koringa, construímos uma musica sobre 

a importância de se alimentar de frutas, os benefícios trazidos por elas e os sabores desconhecidos. 

 

 Funk Super-Heróis do Sorriso 

Através de uma parodia sob a musica Liga da Justiça da banda Leva Noiz, construímos uma musica sobre a 

escova de dente, pasta dental, flúor e fio-dental, que neste caso serão os super heróis, que combaterão  os 

inimigos do sorriso. 

 

 Música  Escovando, Escovando 

Através de uma parodia da música Dançando da cantora Ivete Sangalo, toda a turma finalizara a 

apresentação valorizando o habito de escovar os dentes. 

 

 Música escova, escova, escova os dentes 

Através de uma parodia da música Lepo, Lepo da banda Psirico construímos uma musica sobre a escova de 

dente, pasta dental, flúor e fio-dental, ensinando a importância da escovação dental diária. 
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 Além das atividades lúdicas, os alunos realizarão palestras educativas com banners, cartazes, macro 

modelos e  macro escovas, levando as crianças a mudanças de hábitos nocivos e deletérios, construindo 

novos saberes e  a entender assuntos  pertinentes a saúde bucal e saúde em  geral. 

 

 Cada criança receberá um lanche antes da escovação, também no intuito de ensinar que após as refeições 

sempre devemos realizar a escovação dental. 

 

 

 Também realizaremos escovação dental supervisionada em todas as crianças,   com cremes dentais 

fluoretados e escovas de dentes infantis,  em escovódromos específicos, sendo que cada criança receberá 

de presente uma escova dental para colocar em prática as informações recebidas recentemente durante as 

palestras.  

 

 Selfie do Sorriso: Será construído com “Mega sorriso” em isopor, EVA, tintas e gliter, para que os visitantes 

possam tirar selfie, ou fotos com seus amigos, estimulando  a amizade e a beleza dos sorrisos. 

 

 

 Exposição de trabalhos realizados pelos alunos da disciplina de Promoção de Saúde, aguçando a 

curiosidade dos visitantes e estimulando a visita e permanência no ambiente preparado  para fazer os 

visitantes sonharem com um lindo sorriso.  

 

 

Profª. Ana Paula Alves Gonçalves Lacerda  

Prof. Bruno Arlindo de Oliveira Costa 

Professores da Disciplina de Promoção de Saúde Bucal  
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Horário das Apresentações 
 

QUARTA - 25/03 

   LOCAL HORÁRIO DESCRIÇÃO * 

   

ITPAC-

PORTO 

NACIONAL 

08:00 - 16:00 Atendimento a Comunidade     

 

  
08:00 - 16:00 

Apresentações e exposição de trabalhos 

acadêmicos      

           

   18:30 - 22:00 Abertura Oficial    

    Standup "Synésio com S"     

     Coquetel     

     

 

    

 
QUINTA - 26/03 

   LOCAL HORÁRIO   TEMAS   

 
  

ITPAC-

PORTO 

NACIONAL 

08:00 - 18:00 
Apresentações e exposição de trabalhos 

acadêmicos 
    

 

  08:00 - 11:30 Prof. Antônio Costa 

INTEGRALIDADE NO MANEJO 

ODONTOLÓGICO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

  
 

  08:00 - 11:30 Profª. Heloísa Veloso 

LIMITES DA ENDODONTIA COM A 

IMPLANTODONTIA 

 

  
 

  09:30 - 10:00  Coffee Break     
 

  

10:00 - 11:30 

Profª. Cristianne Beda 
CHEGUEI NA FACULDADE, E 

AGORA O QUE FAZER? 

  
 

  Profª Ana Carolina Andrade   
 

  Profª Ana Paula Faria   
 

  13:30 - 17:00 Prof. Daniel de Albuquerque 

PLANEJAMENTO ESTÉTICO 

MULTIDISCIPLINAR: O PAPEL DA 

PERIODONTIA NO RESULTADO 

FINAL 

 

  
 

  13:30 - 17:00 Profª. Daniela Micheline PROTESE BUCO MAXILO FACIAL   
 

  15:00 - 15:30 Coffee Break     

             

 
SEXTA - 27/03 

   LOCAL HORÁRIO   TEMAS   

 

  

DURVAL 

GODINHO 
08:00 - 11:30 Prof. Roque Rhoden 

SÍNDROME DA APNEIA 

OBSTRUTIVA DO SONO: DO 

DIAGNÓSTICO AO TRATAMENTO   
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ORTO-CIRÚRGICO 

  09:30 - 10:00  Coffee Break     
 

  

13:30 - 17:00 

Prof. João Batista de Souza 

PRINCIPAIS DESAFIOS NO 

TRATAMENTO DE LESÕES NÃO 

CARIOSAS 

   

   15:00 - 15:30 Coffee Break     

 

  

18:00 - 21:00 Prof. Caril Amaral 

CÉLULAS TRONCO E 

ENGENHARIA TECIDUAL: 

DESAFIOS IMUNOLÓGICOS PARA 

A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA 

 

  

   08:00 - 21:00 Premiações Trabalhos Acadêmicos     

             

 
SABADO - 28/03 

   LOCAL HORÁRIO   TEMAS   

 

  

ITPAC-

PORTO 

NACIONAL 

08:00 - 11:30 

Prof. Thiago Medina Brazoloto 

DESAFIOS CLÍNICOS PARA O 

TRATAMENTO DO PACIENTE COM 

DOR 

   

 

  

08:00 - 11:30 Prof. Celso Zilbovicius 

SAÚDE PÚBLICA: PROGRAMA 

VIGIFLUOR   

 

  

MESA REDONDA: FLUORETAÇÃO 

DA ÁGUA 

   

   09:30 - 10:00  Coffee Break     
 

  

11:30 - 12:30 

Premiações     

   Entrega de Certificado     

   Encerramento   
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APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 
  

25-03-2015 – A partir das 13 horas. 

Sala Auditório A 

 

Comissão Avaliadora: 

José Alano Cavalcante D’abadia 

Raquel Modesto Cavalcante D’abadia 

   Lucas Gama Marinho Strasser 

HORÁRIO TITULO 

12:30 - 13:00 
ART01- PEÇA TEATRAL COM FANTOCHES  

13:00 - 13:30 
ART02- METODOLOGIA LÚDICA NA ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA FUNK SUPER-HERÓIS 

DO SORRISO 

13:30 - 14:00 
ART03- METODOLOGIA LÚDICA NA ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA ESCOVANDO, 

ESCOVANDO 

14:00 - 14:30 
ART04- METODOLOGIA LÚDICA NA ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA ESCOVA, ESCOVA, 

ESCOVA OS DENTES 

14:30 - 15:00 
ART05- METODOLOGIA LÚDICA NA ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA FUNK DAS FRUTAS 

PODEROSAS 

15:00 - 15:30 ART06- POUPORRI MUSICAL “VEM COM A TURMA DE ODONTO” 

15:30 - 16:00 ART07- PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL. 

16:00 - 16:30 ART08- METODOLOGIA LÚDICA NA ODONTOLOGIA – TEATRO FURADENTES 

16:30 - 17:00 ART09- APRESENTAÇÃO DE DANÇA 

17:30- 18:00 ART10- UMA RETROSPECTIVA DA EVOLUÇÃO ODONTOLOGICA 
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APRESENTAÇÕES ORAIS 
 

Quarta-Feira de Manhã 

 

Apresentações Orais – Sala 1 (Bloco Novo) 

 

Comissão Avaliadora: 

Profª. Maribel Fernandez Fernandez 

Prof  Rafael Vinícius da Rocha  

HORARIO TITULO 

08:30 - 09:00 AP01- ERGONOMIA NA ODONTOLOGIA 

09:00 - 09:30 AP02- DOENÇAS OCUPACIONAIS DO CIRURGIAO DENTISTA 

09:30 - 10:00 AP03-  MEDO E ANSIEDADE NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO INFANTIL 

10:00 - 10:30 AP04- MANEJO CLÍNICO DO PACIENTE COM ODONTOFOBIA 

10:30 - 11:00 AP05- SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL – UMA INCÓGNITA.  

11:00 - 11:30 AP28- A FORMAÇÃO DAS CÉLULAS DECIDUAIS DO DENTE 

11:30 - 12:00 AP07- ERROS DE TÉCNICA E PROCESSAMENTO RADIOGRÁFICOS 

12:30 - 13:00 
AP08- LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS – COMO DIAGNOSTICAR CORRETAMENTE E 

FAZER A ESCOLHA DO TRATAMENTO IDEAL?  

 

Apresentações Orais – Sala 2 (Bloco Novo) 

 

          Comissão avaliadora: 

                       Prof José Lopes Soares Neto 

                       Prof Wagner de Souza Lima da Luz 

HORARIO TITULO 

08:30 - 09:00 AP17- INFECÇÕES FÚNGICAS COM REPERCUSSÃO NA CAVIDADE BUCAL 

09:00 - 09:30 
AP18- A IMPORTÂNCIA DA RADIOGRAFIA PANORÂMICA NO DIAGNÓSTICO E NO PLANO 

DE TRATAMENTO ORTODÔNTICO NA FASE DE DENTADURA MISTA  

09:30 - 10:00 
AP19- SIALOLITIASE: REVISÃO DE LITERATURA 

10:00 - 10:30 AP20- SÍNDROME DE EAGLE: REVISÃO DE CASOS CLÍNICOS  

10:30 - 11:00 AP21- ORTODONTIA E CIRURGIA ORTOGNÁTICA – DO PLANEJAMENTO À FINALIZAÇÃO  

11:00 - 11:30 AP43- CONDROSSARCOMA MESENQUIMAL IMITANDO PERIODONTITE APICAL 

11:30 - 12:00 AP22- A RADIOLOGIA NA ODONTOLOGIA LEGAL 

12:30 - 13:00 
AP24- NECESSIDADES ODONTOLÓGICAS ACUMULADAS: UMA INDICAÇÃO PRECISA 

PARA TRATAMENTO SOB ANESTESIA GERAL 
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Quarta-Feira de Tarde 

 

Apresentações Orais – Sala 1 (Bloco Novo) 

 

Comissão avaliadora: 

Profª Obede Rodrigues Pereira 

Profª Josefa Moreira do Nascimento Rocha 

13:00 - 13:30 AP33- CÉLULAS-TRONCO: UMA NOVA OPÇÃO EM ODONTOLOGIA 

13:30 - 14:00 
AP34- PREVALÊNCIA DA DIABETES MELLITUS EM PACIENTES HEMODIALÍTICOS EM 

PALMAS-TO NO PERÍODO DE 2014-2015 

14:00 - 14:30 
AP35- CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE PORTO NACIONAL 

– TO SOBRE CHIKUNGUNYA NO ANO DE 2015 

14:30 - 15:00 
AP36- AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA CICATRIZAÇÃO POR SUTURA EM DONATTI E 

INTRADÉRMICA EM PACIENTES SUBMETIDAS À CESARIANA 

15:00 - 15:30 AP37- PERFIL DOS CASOS DE MENINGITE NO ESTADO DO TOCANTINS 

15:30 - 16:00 
AP38- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS HEPATITES VIRAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO 

NACIONAL-TO NO PERÍODO DE 2010-2012 

16:00 - 16:30 AP39- PRATICA E CONHECIMENTO SOBRE POSTURA EM ACADÊMICOS DE MEDICINA 

16:30 - 17:00 

AP40- A CONTRIBUIÇÃO DO CD PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS SISTÊMICAS E 

ALTERAÇÕES NAS ESTRUTURAS BUCAIS: BREVE RELATO DE CASO CLÍNICO DE 

PARACOCCIDIODOMICOSE  

17:30- 18:00 AP41- NEURALGIA DO TRIGÊMIO – RELATO DE CASO CLÍNICO 

 

 

Apresentações Orais – Sala 2 (Bloco Novo) 

Comissão avaliadora: 

Prof André Moreira Rocha 

Prof Edwardes Barbosa da Silva 

 

13:00 - 13:30 AP09- DIAGNÓSTICO DA DOR DENTÁRIA 

13:30 - 14:00 AP10- DESAFIOS DE DIAGNÓSTICO EM DENTÍSTICA  

14:00 - 14:30 AP11- SÍNDROME DO DENTE GRETADO 

14:30 - 15:00 AP12- DESAFIOS DIAGNOSTICO EM ENDODONTIA 

15:00 - 15:30 AP13- DIAGNÓSTICO DE PACIENTES DIABÉTICOS NA ODONTOLOGIA 

15:30 - 16:00 AP14- QUANDO E COMO PEDIR EXAMES COMPLEMENTARES BIOQUÍMICOS E 
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SOROLÓGICOS EM ODONTOLOGIA? 

16:00 - 16:30 AP15- OS DESAFIOS NO TRATAMENTO ODONTOLÓGICO DE GESTANTES 

16:30 - 17:00 

 

 

AP16- A NECESSIDADE DO PRÉ- NATAL ODONTOLÓGICO E A RELAÇÃO DA DOENÇA 

PERIODONTAL COM A GRAVIDEZ  

17:00:-17:30 
AP42- COMO FAZER A CORRETA PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA? 

 

 

 

Quinta-Feira de Manhã 

Apresentações Orais – Sala 4A 

 

Comissão avaliadora: 

Prof Richard Antônio dos Santos 

Prof Antonio Cesar Dourado Sousa 

08:30 - 09:00 AP25- ODONTOMA COMPLEXO GIGANTE EM CORPO DE MANDÍBULA 

09:00 - 09:30 AP26- CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO 

09:30 - 10:00 AP27- RADIOTERAPIA: O QUE O CIRURGIÃO DENTISTA PRECISA SABER? 

10:00 - 10:30 AP06- IMPORTÂNCIA DA BIOSSEGURANÇA EM EXAMES RADIOGRÁFICOS 

10:30 - 11:00 
AP29- ODONTOGÊNESE: PERÍODO EM QUE OS ELEMENTOS DENTÁRIOS SÃO 

FORMADOS  

11:00 - 11:30 AP30- ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR  

11:30 - 12:00 AP31- DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES 

12:30 - 13:00 AP32- DESCRIÇÃO DE TÉCNICAS DE ARTROCENTESE NO TRATAMENTO DA DOR NA 
ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR 

13:00 – 13:30 AP23- IMPORTÂNCIA DA ODONTOLOGIA LEGAL NA IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVERES NO 
MUNICÍPIO DE PALMAS-TO  
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APRESENTAÇÕES DE PÔSTERES 
 

Quinta-Feira - manhã 

Local: Entre bloco A e B 

 

Comissão avaliadora: 

Prof Edwardes Barbosa da Silva 

Prof Italo Marcelo de Medeiros Costa 

08:30 - 8:50 
P01- CONDIÇÕES DE TRÂNSITO QUE PROVOCAM ACIDENTES EM PORTO NACIONAL 

(TO).  

08:50 - 09:10 
P02- HISTOPATOLOGIA DA MALFORMAÇAO CONGENITA DAS FISSURAS LÁBIO- 

PALATINAS: Revisão de Literatura 

09:10 – 09:30 P03- REFLUXO GASTROESOFÁGICO: REVISÃO DE LITERATURA 

09:30 – 09:50 P04- INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA PACIENTES COM ALZHEIMER 

09:50 – 10:10 P05- LABIRINTITE 

10:10 – 10:30 P06- HIPOPARATIREOIDISMO: REVISÃO DE LITERATURA 

10:30 – 10:50 P07- FENILCETONÚRIA: UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA 

10:50 – 11:10 P08- DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E L.E. R. 

11:10 – 11:30 P09- DOENÇA DE PAGET DO OSSO 

 

Quinta-Feira – manhã 

 

Local: Entre bloco A e B 

 

Comissão avaliadora: 

Prof Sergio Ricardo Campos Maia 

Profª Carina Scolari Gosch  

08:30 - 8:50 
P10- SÍNDROME DE EAGLE´S: SÍNDROME DO PROCESSO ESTILÓIDE NO OSSO 

TEMPORAL 

08:50 - 09:10 
P11- ATRITE REUMATOIDE: CAUSAS, SINTOMAS,  TRATAMENTO  E EVOLUÇÃO DE 

PESQUISA DA DOENÇA 

09:10 – 09:30 P12- DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER BUCAL 
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09:30 – 09:50 
P13- PAPILOMA VÍRUS HUMANO COMO FATOR CARCINOGÊNICO E 

 CO-CARCINOGÊNICO DO CÂNCER ORAL E DA OROFARINGE 

09:50 – 10:10 P14-  ANEMIA NA ODONTOLOGIA 

10:10 – 10:30 P15- PROTOCOLO DE ACIDENTE COM EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO 

10:30 – 10:50 P16- ANATOMIA DA ATM – DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM) 

10:50 – 11:10 
P17- BRUXISMO INFANTIL 

11:10 – 11:30 P18- COMO EVITAR O DESENVOLVIMENTO DA CARIE: REVISÃO DE LITERATURA  

 

Quinta-Feira – tarde 

 

Local: Entre bloco A e B 

 

Comissão avaliadora: 

Profª Raquel da Silva Aires 

                         Prof João Paulo Martins do Carmo 

Prof Edwardes Barbosa da Silva 

13:30 – 13:50 P19- INTERRELAÇÃO ENTRE DOENÇA PERIODONTAL E HIPERTENSÃO ARTERIAL 

13:50 – 14:10 P20- DOENÇA PERIODONTAL NA GRAVIDEZ E O BAIXO PESO AO NASCER 

14:10 – 14:30 P21- PERIODONTITE AGRESSIVA: REVISÃO DE CASOS DA LITERATURA 

14:30 – 14:50 P22- FECHAMENTO PREMATURO DA SUTURA METÓPICA TRIGONOCELIA 

14:50 – 15:10 P23- ALVEOLITE NA EXTRAÇÃO DENTÁRIA 

15:10 – 15:30 P24- FRATURAS DO CÔNDILO MANDIBULAR: INDICAÇÕES E TRATAMENTO 

15:30 – 15:50 
P25- IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS: FATORES DETERMINANTES PARA O SUCESSO DE 

UM IMPLANTE DENTÁRIO 

15:50 – 16:10 P26- DOENÇAS PERIODONTAIS EM INDIVIDUOS COM SÍNDROME DE DOWN 

16:10 – 16:30 
P27- TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E AÇÕES EDUCATIVAS NA ASSISTÊNCIA À 

GESTANTE 

16:30 – 16:50 P28- REJEIÇÃO EM IMPLANTES DENTÁRIOS 

16:50 – 17:10 P29- BIOCIBERNÉTICA BUCAL 

17:10 – 17:30 P30- OSTEOSSARCOMA EM MAXILA. 
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Resumos 

Apresentações artísticas 
 

Poderão ser inscritos desenhos, pinturas, esculturas, trabalho musical, apresentação teatral, ou qualquer outra 

manifestação artística relacionada à Odontologia. Deverá ser informado o espaço necessário para a apresentação no 

ato da inscrição. A apresentação deverá ser realizada durante todo o período determinado pela organização do 

evento no ato da aprovação do trabalho. A ausência de algum autor durante a apresentação deverá ser informada 

previamente à organização do evento, e só será aceita caso esteja relacionada a choque de horário com palestra que 

o autor esteja inscrito.  

 

ART01- PEÇA TEATRAL COM FANTOCHES  

Ana Carolina Cordeiro BENICIO
1
; Andrey Bucar 

SCHAWABACHER
1
; Bruno Teodoro Lessa Carreiro 

VARÃO
1
; Camila Gomes OLIVEIRA

1
; Geovana 

MENDES; Geovana TERECO
1
; Iago Brito COELHO

1
; 

Juliana Abreu OLIVEIRA
1
; Laryssa Mayara da Silva 

DIAS
1
; Luciana Rodrigues AGUIAR

1
; Marcella 

Teodoro VILARINO
1
; Maria Tereza Costa ALMEIDA

1
; 

Raylla Martins GUIMARAES
1
; Samara Gomes de 

ARAUJO
1
; Sebastiao dos Reis de SOUZA

1
; Thalia 

Jacobson RIBEIRO
1
; Ingrid Wendy Marques 

ARAGÃO
1
; Raisa Rodrigues SANTOS

1
; Ronne Rielk 

Carvalho RÊGO
1
. 

Ana Paula MUNDIM
2 

 

¹ Graduandos do primeiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professora da disciplina Introdução a Odontologia do 

curso de Odontologia  

 

Pretendemos realizar uma peça teatral utilizando 

fantoches com   o seguinte tema “DENTINHO E SEUS 

SUPER AMIGOS” esta peça teatral terá como público 

alvo as crianças que estarão presentes no evento 

vindas da AABB e APAE da cidade de Porto Nacional, 

esta peça conta com os seguintes personagens: 

Apresentador, Dentinho, Mãe do Dentinho, Dentista, 

Dentinho Doente, Superpasta, Superescova, Amigo fio 

dental, Bactéria 1 e Bactéria 2. Para realização da 

mesma será necessário uma sala multimídia, com 

espaço para até 70 pessoas, com 3 microfones, uma 

bancada grande para que se tenha uma boa  

manipulação dos fantoches e movimentação dos 

atores. 

 

ART02- METODOLOGIA LÚDICA NA 

ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA FUNK 

SUPER-HERÓIS DO SORRISO 

Camila Sousa de MELO
1
, Giovanna Costa SILVEIRA

1
, 

Guilherme de Assis MOREIRA
1
, Mitchelly Roberta 

Reis MOURA
1
, Kellvis Nunes da SILVA

1
, Leonardo 

Natal da CRUZ
1
, João Marcos Avelino de MOURA

1
, 

Maria Eliza Pedroso BRITO
1
, Wylmah Brito dos REIS

1
, 

Luziley Abadia PIMENTEL
1
, Flavia Marcelly Batista de 

SOUZA
1
, Ana Flávia das Merces Manduca SOARES

1
, 

Ana Paula Martins dos Santos RODRIGUES
1
, 

Hadassa Rebecca Azevedo SILVA
1
, Tiago Ribeiro de 

ALMEIDA
1
, Leandro Moreira ARRAES

1
, Ana Paula 

Carola SOUSA
1
, Lanylla Nathany dos Santos 

GOMES
1
, Rodrigo Fernandes ARRUDA

1
, João Filho 

Barbosa de ASSIS
1
, Rafaela Alves PEREIRA

1
, Bruna 

Isabella Locatelli GOLDONI
1
, Larissa Bethânia de 

Lima Primo MOURA
1
; 

Ana Paula Alves GONÇALVES
2
 Bruno Arlindo de 

Oliveira COSTA
2 

 

1
 Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professor da disciplina de Promoção de Saúde Bucal 

do curso de Odontologia 

e-mail para contato: 1344@prof.itpacporto.com.br 

 

A música harmônica tem efeito anti-stress, 

tranquilizante, regulador psicossomático, redutor da 

mailto:1344@prof.itpacporto.com.br
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sugestionabilidade do medo e do impacto dos 

estímulos sensoriais (o cérebro humano possui áreas 

capazes de bloquear estímulos dolorosos 

provenientes das vias nervosas aferentes), exercendo 

efeito analgésico e anestésico. A utilização da música 

no consultório odontológico tem em vista propiciar um 

tratamento resolutivo, facilitando a interação entre o 

profissional e o paciente. Mas, para a obtenção de 

bons efeitos terapêuticos, esta deve ser bem e 

devidamente aplicada. Com o intuito de estimular o 

racionio frente às doenças orais e como podemos 

evitar estas manifestações. Esta ação será realizada 

junto à semana acadêmica odontológica desta IES, 

pelos discentes da disciplina de promoção de saúde 

bucal. Direcionaremos aos 200 escolares presentes, 

através de fantasias especificas e munidos de 

instrumentos e coreografia própria. Através de uma 

parodia sob a musica Liga da Justiça da banda Leva 

Noiz, construímos uma musica sobre a escova de 

dente, pasta dental, flúor e fio-dental, que neste caso 

serão os super heróis, que combaterão os inimigos do 

sorriso. 

Palavras Chave: Sorriso, Escovação, Musica, 

Odontologia, Escolares. 

 

ART03- METODOLOGIA LÚDICA NA 

ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA 

ESCOVANDO, ESCOVANDO 

Marcus Vinicius MORAES
1
, Isnara dos Santos Lopes 

Sousa CEREZOLI
1
, Wellyda Paulino da Silva 

CAMPOS
1
, Geovana Cerqueira de ANDRADE

1
, 

Adrielle Ferreira de Miranda SILVA
1
, Bruna Raposo 

TEIXEIRA
1
, Fernanda Moraes Marques de SÁ

1
, Tiago 

Ribeiro de ALMEIDA
1
, Ana Luiza de Araújo 

ALBUQUERQUE
1
, Marcelo de Lima PAIVA

1
, Adevaldo 

Siriano Barbosa JUNIOR
1
. Kellvis Nunes da SILVA

1
, 

João Marcos Avelino de MOURA
1
, Hadassa Rebecca 

Azevedo SILVA
1
, Leandro Moreira ARRAES

1
, Ana 

Paula Carola SOUSA
1
, Rodrigo Fernandes ARRUDA

1
 

Ana Paula Alves GONÇALVES
2
 Bruno Arlindo de 

Oliveira COSTA
2 

 

1
 Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professor da disciplina de Promoção de Saúde Bucal 

do curso de Odontologia 

e-mail para contato: 1344@prof.itpacporto.com.br 

 

Um dos dados mais preocupante na odontologia atual 

é o que diz respeito aos odontofóbicos, aqueles que 

nem cogitam marcar uma hora com esse profissional: 

representam uma grande parcela da população. Essas 

pessoas adiam mil vezes as consultas, chegam a ir 

até a porta do consultório, mas dão meia-volta. E, 

enquanto o número de simples ansiosos tende a 

diminuir (eram mais da metade da população adulta 

há algumas décadas), parece que o dos que sofrem 

de fobia se mantém estável. O medo do dentista é um 

dos principais motivos que afastam os pacientes dos 

tratamentos. Embora tenham acesso aos tratamentos 

odontológicos, não se submetem a essa terapêutica 

periodicamente, reconhecem que o principal motivo 

dessa atitude é o medo do dentista. Como forma de 

melhorar esta fobia a musica vem apresentando 

excelentes resultados e com grandes benefícios 

vividos. A sensação de relaxamento e de diversão é 

bem vivenciada. Atraves de uma parodia prescrita sob 

uma musica, trabalharemos a odontologia divertida. 

Esta ação será realizada junto à semana acadêmica 

odontológica desta IES, pelos discentes da disciplina 

de promoção de saúde bucal. Direcionaremos aos 200 

escolares presentes, munidos de instrumentos e 

coreografia própria, estimularemos os presentes a 

cantar e participar. Através de uma parodia da música 

Dançando da cantora Ivete Sangalo, toda a turma 

finalizara a apresentação valorizando o habito de 

escovar os dentes. 

Palavras Chave: Escovação, Musica, Odontologia, 

Escolares. 

 

ART04- METODOLOGIA LÚDICA NA 

ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA ESCOVA, 

ESCOVA, ESCOVA OS DENTES 

Marcus Vinicius MORAES
1
, Isnara dos Santos Lopes 

Sousa CEREZOLI
1
, Wellyda Paulino da Silva 

mailto:1344@prof.itpacporto.com.br
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CAMPOS
1
, Geovana Cerqueira de ANDRADE

1
, 

Adrielle Ferreira de Miranda SILVA
1
, Bruna Raposo 

TEIXEIRA
1
, Fernanda Moraes Marques de SÁ

1
, Tiago 

Ribeiro de ALMEIDA
1
, Ana Luiza de Araújo 

ALBUQUERQUE
1
, Marcelo de Lima PAIVA

1
, Adevaldo 

Siriano Barbosa JUNIOR
1
. Kellvis Nunes da SILVA

1
, 

João Marcos Avelino de MOURA
1
, Hadassa Rebecca 

Azevedo SILVA
1
, Leandro Moreira ARRAES

1
, Ana 

Paula Carola SOUSA
1
, Rodrigo Fernandes ARRUDA

1
 

Ana Paula Alves GONÇALVES
2
 , Bruno Arlindo de 

Oliveira COSTA
2 

 

1
 Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professor da disciplina de Promoção de Saúde Bucal 

do curso de Odontologia 

e-mail para contato: 1344@prof.itpacporto.com.br 

 

Um dos fatores preocupante para todos os dentistas é 

o cliente com medo, é sabido que traz mais 

complicações ainda quando o cliente esta ansioso. 

Mas não quer dizer que é impossível este 

atendimento, ou que deveremos adiar ou encaminhar 

este cliente para outro colega. Não devemos mesmo 

expor ou abdicar deste que nos confiou e que nos 

procurou. Uma alternativa viável é poder propor 

formas de diminuir ou acabar com esta fobia. Uma 

forma interessante é a musica, em muitos casos a 

musica esta ligada a alegria, paz, calmaria, 

esperança. O medo do dentista é um dos principais 

motivos que afastam os pacientes dos tratamentos. 

Como forma de melhorar esta fobia a musica vem 

apresentando excelentes resultados e com grandes 

melhorias. A sensação de relaxamento e de diversão 

é bem vivenciada. Atraves de uma parodia prescrita 

sob uma musica, trabalharemos a odontologia 

divertida e alegre. Esta ação será realizada junto à 

semana acadêmica odontológica desta IES, pelos 

discentes da disciplina de promoção de saúde bucal. 

Direcionaremos aos 200 escolares presentes, 

munidos de instrumentos e coreografia própria, 

estimularemos os presentes a cantar e participar. 

Através de uma parodia da música Lepo, Lepo da 

banda Psirico construímos uma musica sobre a 

escova de dente, pasta dental, flúor e fio-dental, 

ensinando a importância da escovação dental diária. 

Palavras Chave: Escovação, Musica, Odontologia, 

Escolares 

 

ART05- METODOLOGIA LÚDICA NA 

ODONTOLOGIA – MUSICA/PARODIA FUNK DAS 

FRUTAS PODEROSAS 

Camila Sousa de MELO
1
, Giovanna Costa SILVEIRA

1
, 

Guilherme de Assis MOREIRA
1
, Mitchelly Roberta 

Reis MOURA
1
, Kellvis Nunes da SILVA

1
, Leonardo 

Natal da CRUZ
1
, João Marcos Avelino de MOURA

1
, 

Maria Eliza Pedroso BRITO
1
, Wylmah Brito dos REIS

1
, 

Luziley Abadia PIMENTEL
1
, Flavia Marcelly Batista de 

SOUZA
1
, Ana Flávia das Merces Manduca SOARES

1
, 

Ana Paula Martins dos Santos RODRIGUES
1
, 

Hadassa Rebecca Azevedo SILVA
1
, Tiago Ribeiro de 

ALMEIDA
1
, Leandro Moreira ARRAES

1
, Ana Paula 

Carola SOUSA
1
, Lanylla Nathany dos Santos 

GOMES
1
, Rodrigo Fernandes ARRUDA

1
, João Filho 

Barbosa de ASSIS
1
, Rafaela Alves PEREIRA

1
, Bruna 

Isabella Locatelli GOLDONI
1
, Larissa Bethânia de 

Lima Primo MOURA
1
; 

Ana Paula Alves GONÇALVES
2
 Bruno Arlindo de 

Oliveira COSTA
2
 

 

1
 Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professor da disciplina de Promoção de Saúde Bucal 

do curso de Odontologia 

e-mail para contato: 1344@prof.itpacporto.com.br 

 

As conexões entre música e transformações do 

estado de espírito são relatadas por todas as culturas 

antigas, como os indianos que penduram sinos em 

seus animais sagrados, persas, egípcios,japoneses 

que penduram nas portas ou janelas objetos que 

produzem som à passagem do vento,entre outros 

povos que fazem uso da música como método 

terapêutico. A musica tem sido aplicada nos dias 

atuais com a finalidade de tratar diferentes situações 

clínicas, como, por exemplo, a esquizofrenia; 

mailto:1344@prof.itpacporto.com.br
mailto:1344@prof.itpacporto.com.br
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problemas tipicamente neurológicos como a afazia, 

influência no tratamento do autismo infantil. Todavia, a 

musica estimula a autoconfiança, desenvolve a 

concentração e alivia tensões; sendo também utilizada 

de maneira terapêutica e preventiva. Tal fato é 

permitido devido a música ser composta, assim como 

o organismo humano, por ritmo, melodia e harmonia; 

Com o intuito de acabar com o medo existente entre o 

cliente e o dentista, usaremos a musica para fazer 

essa aproximação dos mesmos. Esta ação será 

realizada junto a semana acadêmica odontológica 

desta IES, pelos discentes de da disciplina de 

promoção de saúde bucal. Direcionaremos aos 200 

escolares presentes, através de fantasias e munidos 

de instrumentos. A parodia sob a musica Bonde da 

Ostentação do Mc Koringa, construímos uma musica 

sobre a importância de se alimentar de frutas, os 

benefícios trazidos por elas e os sabores 

desconhecidos. 

Palavras Chave: Parodia, Frutas, Musica, 

Odontologia, Escolares. 

 

ART06- POUPORRI MUSICAL “VEM COM A TURMA 

DE ODONTO “. 

Larissa Bethânia de Lima Primo MOURA
1
, Mitchelly 

Reis de MOURA
1
, Ana Flávia das Mercês Manduca 

SOARES
1
, Ana Paula CAROLA

1
, Ana Paula Martins 

S. RODRIGUES
1
, Bruna Raposo TEIXEIRA

1
, 

Fernanda Moraes Marques de SÁ
1
, Flávia Marcelly 

Batista de SOUZA
1
, João Filho Barbosa de ASSIS

1
, 

Lanylla Nathany dos Santos GOMES
1
, Luziley Abadia 

Pimentel dos Santos MIRANDA
1
, Maria Eliza Pedroso 

BRITO
1
. 

Cláudia Renata Malvezzi TAQUES
2 

 

1
 Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professor da disciplina de Semiologia do curso de 

Odontologia  

Email: lariodontolove_19@gmail.com 

 

O trabalho consiste em um teatro musical de 6 

paródias com ritmos de músicas seculares mas com 

letras inéditas e voltadas para a Odontologia  cuja 

finalidade além de promover  saúde bucal ,tem o 

enfoque de ensinar de forma lúdica,simples e 

interativa a cerca da importância de se ter uma boa 

higienização  com cuidados básicos e essenciais (fio 

dental,escovação,antissépticos) e principalmente uma 

mensagem da importância do Cirurgião Dentista. O 

teatro terá em seu enredo uma história de uma 

menina que não teve seus devidos cuidados para com 

sua saúde bucal até se queixar de muita dor de dente 

, o responsável que é seu Pai ,vendo a situação 

previamente alertada porém não obedecida, toma a 

atitude de encaminhá-la para o profissional , o 

profissional desempenha sua função ajudando a 

paciente e deixando uma mensagem de reflexão para 

o público sobre os cuidados com a saúde bucal, logo 

depois a menina é apresentada “aos dois lados” (a 

cárie e a higienização), a cárie tenta de forma atrativa 

e sedutora enganar a menina fazendo com que ela 

consuma muitos alimentos cariogênicos e não escove 

os dentes e depois entra a higienização alertando a 

menina dos cuidados que é preciso ter com a saúde e 

a informando como vencer a cárie depois a 

higienização vence a batalha e derrota a cárie. A 

menina volta depois de todos os fatos ocorridos e 

entende a importância de uma atenção e assíduo  

cuidado com a saúde bucal alegando estar livre de 

doenças como a cárie e também deixa essa 

mensagem para o público.Por fim todos os integrantes 

deixam uma mensagem de agradecimento a 

organização do SAOD e palestrantes pelo evento e 

encerra pedindo interação do lúblico. 

PALAVRAS CHAVE: Forma lúdica , Saúde 

bucal,Importância do CD,Higienização e Interação. 

Metodologia Lúdica na Odontologia – Teatro Aninha e 

os Super-Heróis Amigos do Sorriso 

 

ART07- PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL. 

Camila Sousa de MELO
1
, Giovanna Costa SILVEIRA

1
, 

Guilherme de Assis MOREIRA
1
, Mitchelly Roberta 

Reis MOURA
1
, Leonardo Natal da CRUZ

1
, João 

Marcos Avelino de MOURA
1
, Maria Eliza Pedroso 

BRITO
1
, Wylmah Brito dos REIS

1
, Luziley Abadia 
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PIMENTEL
1
, , Ana Flávia das Merces Manduca 

SOARES
1
, Ana Paula Martins dos Santos 

RODRIGUES
1
, Rafaela Alves PEREIRA

1
, Bruna 

Isabella Locatelli GOLDONI
1
,  

Ana Paula Alves GONÇALVES
2
 Bruno Arlindo de 

Oliveira COSTA
2
 

 

1
 Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professor da disciplina de Promoção de Saúde Bucal 

do curso de Odontologia 

e-mail para contato: 1344@prof.itpacporto.com.br 

 

Boa parte das práticas executadas e anunciadas como 

de “promoção de saúde”, apresentam grandes 

limitações, a maioria basea-se no modelo tradicional 

curativista e em estratégias maçantes e pouco 

resolutivas. A ideia de intervenção preventiva e 

educativa sempre esta ligada a palestras sobre 

higiene bucal e desenvolvimento de escovação 

supervisionada e outros. Os escolares acabam 

decoraram todas as informações aplicadas, mas a 

prática em si é deficiente. Muitos vêm tentado ser 

feito, pois o incentivo do Ministério da Saúde é grande 

por se tratar de trabalho de prevenção. Partindo deste 

principio, nossa ação terá como marca os métodos 

alternativos educacionais, trabalhando os assuntos 

importantes de forma lúdica e interessante, fazendo 

com que o espectador possa raciocinar e criar um 

pensamento lógico sobre a saúde bucal. Este será um 

teatro lúdico, onde abortaremos os valores 

alimentares, a importância do cuidado com o sorriso, e 

a presença dos amigos do sorriso (Escova dental, 

Pasta dental, Fio dental, Flúor), que juntos salvaram o 

sorriso, trabalho do Cirurgião-Dentista. Esta atividade 

será desenvolvida no dia de ação social da semana 

acadêmica de odontologia desta IES, para cerca de 

200 escolares presentes no evento. 

PalavraS Chave: Escovação Supervisionada, Lúdico, 

Odontologia, Escolares 

 

ART08- METODOLOGIA LÚDICA NA 

ODONTOLOGIA – TEATRO FURADENTES 

Marcus Vinicius MORAES
1
, Isnara dos Santos Lopes 

Sousa CEREZOLI
1
, Rodrigo Fernandes ARRUDA

1
, 

Fernanda Moraes Marques de SÁ
1
, Tiago Ribeiro de 

ALMEIDA
1
, Marcelo de Lima PAIVA

1
, Adevaldo 

Siriano Barbosa JUNIOR
1
. Kellvis Nunes da SILVA

1
, 

João Filho Barbosa de ASSIS
1
, Hadassa Rebecca 

Azevedo SILVA
1
, Leandro Moreira ARRAES

1
, 

Ana Paula Alves GONÇALVES
2
 Bruno Arlindo de 

Oliveira COSTA
2 

 

1
 Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Professor da disciplina de Promoção de Saúde Bucal 

do curso de Odontologia 

e-mail para contato: 1344@prof.itpacporto.com.br 

 

Nos últimos anos é notória a crescente integração dos 

serviços de saúde com a odontologia, possibilitando a 

troca de saberes, ideias e práticas. Tendo assim, uma 

atuação sobre os determinantes sociais, existente no 

processo saúde-doença, prevenção de risco e 

doenças, e a constante incorporação de práticas 

baseadas em evidências e efetividade de resultados. 

Ao pensarmos nas atuais políticas de saúde que vem 

sendo inseridos pelo Ministério da Saúde, e pelo 

grande apoio e incentivo que atores de todas as 

esferas manifestam, a odontologia vem se tornando 

um forte aliado da atenção primaria de saúde. Através 

de uma metodologia lúdico alternativa, realizaremos 

um teatro com personagens realistas, interpretados 

pelos discentes de Promoção de Saúde Bucal do 

curso de Odontologia desta IES, onde trabalharemos 

assuntos como  uso excessivo de alimentos 

cariogênicos, dor de dente, doença cárie, higiene 

bucal e visita regular ao Cirurgião-Dentista. 

Esperemos através deste atingir os escolares da rede 

escolar municipal de Porto Nacional-TO, em torno de 

200 escolares, presentes no evento social de abertura 

da Semana Acadêmica de Odontologia do ITPAC 

PORTO. Alem de receber um kit de higiene oral, com 

escova dental, creme dental e fio dental. 

Palavras Chave:Cárie, Lúdico, Odontologia, 

Escolares, 
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ART09- APRESENTAÇÃO DE DANÇA 

Esthefany Oliveira MAIA¹, 

Ana Paula MUNDIM² 

 

1
 Graduandas do primeiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto 

Nacional 

2
 Professora Orientada e da disciplina de Introdução a 

Odontologia do curso de Odontologia 

 

E-mail para contato: lucianaguiarodrigues@gmail.com 

 

Apresentação de dança com a música “MEUS 

DENTINHOS EU VOU ESCOVAR” a qual é destinada 

ao público infantil que serão recebidas durante a 

promoção social da matéria de introdução a 

Odontologia e posteriormente será apresentada na 

avaliação da banca. Para a realização da 

apresentação é necessário um espaço amplo e plano, 

com mídia (som). 

 

ART10- UMA RETROSPECTIVA DA EVOLUÇÃO 

ODONTOLOGICA 

Priscilla Silva REZENDE
1
, Murilo Justino de 

ALMEIDA
1
, Carla Luísa de Souza JACÓ

1
, Amanda 

Valessa da Silva SANTOS
1
, Raquel CARNIO

1
, Marco 

Aurélio Rodrigues dos SANTOS
1
, Esdras Lima LINS

1
, 

Felipe OLIVEIRA
1
,
 
Marjorie Freitas ÁVILA

2
, Tatiana 

Soares LIMA
2
. 

 

1
 Graduandos do quarto período de Medicina do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

2
 Graduandos do quarto período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

 

“Uma retrospectiva da evolução odontológica” consiste 

em uma peça teatral cômica dividida em três atos. O 

primeiro ato retratará o período onde existem 

citações históricas, as primeiras referências à 

odontologia datam de 3.700 a.C tendo sido 

encontrados em manuscritos egípcios, citações sobre 

alguns problemas bucais, entre os quais dor de dente 

e feridas gengivais. Na corte do faraó Zoser, o grande 

especialista da arte dentária chamava-se Hesi-Re. 

Achados arqueológicos dão conta que, em 2750 a.C, 

já haviam procedimentos cirúrgicos; em uma 

mandíbula, duas perfurações abaixo das raízes do 

primeiro molar inferior mostram que ali ocorrera 

drenagem de um abscesso dentário. Referências 

sobre a odontologia também foram encontradas em 

documentos da Mesopotâmia, hoje Iraque. Ainda na 

antiguidade, na China, achados antropológicos 

evidenciam que essa população acreditava que a 

cárie dentária era causada pelo verme dental, sendo 

suas terapêuticas e diagnósticos baseados em rituais 

mágico-religiosos. De forma geral, os povos antigos se 

alicerçavam em explicações místicas para explicar as 

doenças bucais. O segundo ato retratará o período 

pré-científico, durante esse período, a Europa é dada 

como o berço da prática odontológica, surgindo, neste 

local, os primeiros escritos sobre esta ciência. Os 

primeiros terapeutas dentais eram médicos, porém, foi 

quando surgiram os cirurgiões barbeiros que se 

especializaram no tratamento de dentes na base da 

observação. No século XVIII, o médico francês Pierre 

Fauchard (1678 - 1761) com a obra "Tratado dos 

dentes para os Cirurgiões - Dentistas", proporcionou 

um salto para a odontologia e passou a ser 

considerado o pai da odontologia Moderna. O livro 

abrange anatomia, fisiologia, entre outros assuntos; 

citava a "piorréia alveolar", que recebeu o nome de 

"Enfermidade de Fauchard". O terceiro ato retratará o 

período cientifico da odontologia que se iniciou com o 

desenvolvimento das escolas especializadas na 

prática dental, sendo que a primeira escola de 

odontologia surgida no mundo foi em 1840, nos 

estados Unidos, na cidade de Baltimore, no Estado de 

Marilância (Baltimore College of Dental Surgery). O 

curso tinha 16 semanas e a classe possuía cinco 

alunos. 
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Apresentações Orais 
 

Devem ser apresentados pelo primeiro autor do trabalho ou pelos dois primeiros autores. O apresentador não poderá 

ser alterado sem autorização prévia da organização do evento. O trabalho que será apresentado deverá ser 

entregue em um pen drive para o membro da comissão organizadora trinta minutos antes da apresentação.  

A apresentação deverá ser realizada em 15 (vinte) minutos, com o auxílio de material multimídia (será fornecido 

projetor para apresentação de slides). Ao final da apresentação, será realizada uma discussão do tema por banca 

examinadora, por 5 a 10 minutos, com questionamentos sobre o trabalho ao apresentador. Os demais co-autores 

poderão estar presentes e participarem desta discussão. A Avaliação do trabalho será realizada por banca 

examinadora composta por professores pertencentes à instituição proponente do evento.  

 

 

AP01- ERGONOMIA NA ODONTOLOGIA 

Anderson Rangel Araújo da Costa SÀ¹, Lanna Cristina 

Saraiva RODRIGUES¹, Lorrane da Silva ARAÚJO ¹ , 

Thaís de Melo SAMPAIO¹ 

Ana Paula Alves Gonçalves LACERDA², Bruno Arlindo 

OLIVEIRA², Mariana Vargas LINDEMAIER², Felipe 

Carmago MUNHOZ² 

¹ Graduandos do quinto período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

² Professores da Disciplina de Diagnóstico do curso de 

Odontologia 

Email para contato: lannacsr@yahoo.com.br 

 

A ergonomia, é um conjunto de saberes 

multidisciplinares aplicados na organização da 

atividade laborativa e nos elementos que compõem o 

posto de trabalho, com o objetivo de  se estabelecer 

um ambiente seguro, saudável e confortável, 

prevenindo agravos à saúde e contribuindo para  

eficiência produtiva. Ergonomia aplicada à 

Odontologia tem como finalidade obter meios e 

sistemas para diminuir o estresse físico e cognitivo, 

prevenir as doenças relacionadas À prática 

odontológica, buscando uma produtividade mais 

expressiva, com melhor qualidade e maior conforto, 

tanto para o profissional quanto para o paciente. A 

atividade clínica dos Cirurgiões-Dentistas (CD) tem 

como peculiaridade a execução de seu oficio em uma 

área restrita a poucas dezenas de milímetros: a 

cavidade bucal. Tal fato faz com que exijam desses 

profissionais invariabilidades posturais as quais 

podem gerar condições insalubres de trabalho. A 

Ergonomia não se restringe só a postura, ela envolve 

tanto o paciente quanto o profissional, o uso de EPI, 

protetores auriculares, descarte de agulhas, posições 

corretas de trabalho, e acomodações dos 

instrumentais, são uns exemplos do que envolve a 

ergonomia. Trabalhos em cima de uma pesquisa 

realizada pela UFG, onde evidenciou imprudências 

dos profissionais dentistas que participaram da 

pesquisa. Uns dos resultados da pesquisa mostra que 

as mulheres sofrem mais que os homens (quase 

100%) em relação à ergonomia incorreta. E que 

principalmente os recém-formados com até um ano de 

trabalho, são os que mais sofrem, pois as dores já 

começam a surgir com frequência. A pesquisa 

identificou um ponto muito importante, nenhuns dos 

entrevistados usam protetores auriculares, o 

profissional da odontologia, tem alta probabilidade de 

ter doenças relacionadas à audição, pelo uso 

mailto:lannacsr@yahoo.com.br


 
 

27 

frequente do alto rotação e baixa rotação. As posições 

de trabalho do operador e auxiliar é de válida 

importância, pois para cada quadrante, tem uma 

posição correta que facilitará o procedimento. As 

posições mais utilizadas pelos cirurgiões dentistas são 

a de nove horas, a de doze horas e a de sete horas, e 

na maioria das vezes o auxiliar acompanha o 

procedimento pela posição de três horas. Concluímos 

com este trabalho que os profissionais dentistas não 

estão atentos aos princípios de ergonomia durante o 

procedimento clinico e que a aplicação de normas e 

diretrizes de ergonomia devem ser mais intensificada 

para que possam mudar as inadequações posturais, 

pois é uma maneira eficaz para garantir segurança, 

alto desempenho, motivação e a satisfação na prática 

odontológica. 

Palavras- chave : Ergonomia, posições, perda 

auditiva,  normas e diretrizes. 

 

AP02- DOENÇAS OCUPACIONAIS DO CIRURGIAO 

DENTISTA 

Flavio Coelho GAMA¹, Karen  Suele Alves dos 

SANTOS¹, Mariana Bandeira da Silva¹, Luzia Donizete 

de LIMA¹, 

Ana Paula Alves Gonçalves LACERDA², Bruno Arlindo 

OLIVEIRA², Mariana Vargas LINDEMAIER², Felipe 

Carmago MUNHOZ² 

¹ Graduandos do quinto período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

² Professores da Disciplina de Diagnóstico do curso de 

Odontologia 

e-mail para contato: limaludi@hotmail.com   

 

O presente artigo é uma revisão da literatura das 

doenças de caráter ocupacional em   cirurgiões-

dentistas. Tem por objetivo discutir as principais 

patologias de caráter laboral que acometem o 

cirurgião-dentista, através de estudos. Apresenta os 

conceitos, descrição clínica e resultados de estudo 

realizados nas seguintes patologias: lesões por 

esforços repetitivos/distúrbios osteomusculares 

relacionados ao trabalho, perda auditiva induzida por 

ruído, situações patológicas que envolvem o exercício 

odontológico como a contaminação por radiação 

ionizante e não-ionizante.  De acordo com Regis Filho; 

Michels; Sell (2005) pode-se afirmar que o cirurgião-

dentista pertence a um grupo profissional exposto a 

um risco considerável de adquirir algum tipo de 

LER/DORT, desde que certos fatores inerentes às 

tarefas profissionais, aí consideradas força excessiva, 

posturas incorretas, alta repetitividade de um mesmo 

padrão de movimento e compressão mecânica dos 

tecidos, aliadas às características individuais, estejam 

presentes. Doenças ocupacionais são atividades 

desempenhadas diretamente pelo trabalhador ou as 

condições de trabalho que estão submetidos. 

Podendo causar afastamentos temporários, diários, 

repetitivos e até definitivos prejudicando a 

produtividade do trabalhador. As causas podem ser 

por movimentos repetitivos, carga excessiva, 

situações de estresse elevado e contínuo. Alguns 

fatores de risco que contribui para essas lesões são: 

Ergonomia incorreta, LER (lesões por esforços 

repetitivos), DORT (distúrbio osteomuscular 

relacionado ao trabalho), Agentes sonoros agressores 

são as causas mais comuns.  A incidência dessas 

lesões ocorre na faixa de 30 a 40 anos. As regiões 

mais acometidas são o pescoço, ombro e coluna 

lombar. Prevenção: Primeiramente o trabalhador deve 

identificar qualquer desconforto e procurar ajuda 

especializada. Ergonomia correta, com ombros 

relaxados, pulsos retos e costas apoiadas na cadeira. 

Os pés devem ficar apoiados totalmente no chão, 

manter um ângulo reto entre costas e assento da 

cadeira. E importante que o Cirurgião Dentista 

incorpore na sua pratica diária atividades físicas, tanto 

aeróbias quanto de alongamento evitando assim o 

sedentarismo que e um dos principais fatores para 

problemas musculoesqueléticos. 

Palavras-chaves: principais doenças; cirurgião 

dentista; ocupacional. 

 

AP03-  MEDO E ANSIEDADE NO TRATAMENTO 

ODONTOLÓGICO INFANTIL 
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Dhara Anjully Pereira ARAÚJO¹, Ghabrielle Soares 

NEVES¹, Matheus Henrique Bezerra NUNES¹, Rhayza 

Alves BECKMAN¹, 

Ana Paula Alves Gonçalves LACERDA², Bruno Arlindo 

OLIVEIRA², Mariana Vargas LINDEMAIER², Felipe 

Carmago MUNHOZ² 

¹ Graduandos do quinto período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antonio Carlos Porto 

² Professores da Disciplina de Diagnóstico do curso de 

Odontologia 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os vários 

aspectos e sensações de medo e ansiedade sofridos 

pelos pacientes odontológicos. Classifica-se medo 

como um estado de defesa contra algum perigo 

concreto, em contra partida, a ansiedade foi 

conceituada como um estado de defesa contra algum 

perigo abstrato. Dentre os fatores etiológicos mais 

marcantes, com relação ao medo e à ansiedade, 

estão a dor, o desconhecido, experiências anteriores 

negativas, comentários negativos feitos por outras 

pessoas e a ansiedade dos pais frente ao tratamento. 

RAADAL et al. (1995) analisaram o medo das crianças 

com relação ao dentista, medido pela Subescala 

Dental do Programa de Pesquisa do Medo das 

Crianças. Os medos que obtiveram os valores mais 

altos foram: ter um estranho tocando (dentista), 

injeções e choque. Concluíram que a fobia dental se 

desenvolve mais facilmente em crianças com pobre 

atenção ao ambiente, porque estas crianças podem 

ter menos chance de reconhecer benefícios positivos 

da experiência dental. O que pôde ser concluído no 

geral da pesquisa bibliográfica é que a presença do 

medo e da ansiedade no tratamento dentário é um 

fato real, o qual pode ser prevenido, através da 

preparação dos próprios pais e por técnicas que 

investiguem as causas e busquem minimizar esses 

sentimentos. 

Palavras chave: ansiedade, medo, prevenção e 

tratamento. 

 

AP04- MANEJO CLÍNICO DO PACIENTE COM 

ODONTOFOBIA 

Josilleya Damacena SIMÃO¹, Jessyca Ribeiro dos 

SANTOS¹, Marcela LAUFER¹, Patrícia de Souza e 

SOUSA¹, Rayssa Carvalho Mendes ALCÂNFOR¹; 

Thaynara Jacobson RIBEIRO¹, Felipe Camargo 

MUNHOZ². 

¹ Graduandas do curso de Odontologia e integrantes 

da Liga Acadêmica de Estomatologia (LAE) – PORTO 

NACIONAL - TO . 

² Coordenador da Liga Acadêmica de Estomatologia - 

PORTO. 

Email para contato: josilleya@hotmail.com 

 

Em nossa população, medo, ansiedade e receio em ir 

ao dentista é um aspecto até mesmo cultural, 

entretanto uma parcela da população (cerca de 4 a 

8%) reage ao fato de ir ao dentista com extremo 

pavor. Em casos onde existe uma sensação 

patológica de angústia intensa e persistente, 

caracterizada pela aversão ou medo irracional ao 

cirurgião-dentista, onde o próprio indivíduo percebe 

como sendo uma reação exagerada e desproporcional 

frente ao ambiente odontológico, podemos classificar 

como uma psicopatologia denominada Odontofobia. 

Os fatores etiológicos mais comuns associados a esta 

fobia em uma situação odontológica são medo do 

desconhecido, da dor, da alta rotação, da anestesia, 

de experiências ruins vividas anteriormente, 

comentários negativos de outros, ansiedade dos pais 

frente ao tratamento e ansiedade natural da pessoa. 

Dentre os sintomas de maior prevalência estão tensão 

muscular seguida de taquicardia, e ainda ataque de 

pânico, onda de terror e desmaios. Algumas 

características como paciência, calma e a capacidade 

de se comunicar bem são de extrema importância 

para que o paciente se sinta seguro em relação ao 

cirurgião-dentista e consequentemente ao tratamento 

odontológico que irá ser submetido. O odontologista 

deve também conhecer tratamentos alternativos para 

minimizar o estresse causado durante as consultas, 

como o uso de sedação consciente (óxido nitroso), 

spa´s dentários e hipnose, todos aliados a uma equipe 

multidisciplinar visando uma melhor qualidade de vida 

para o paciente. 
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Palavras-chave: Odontofobia; Psicopatologia; 

Cirurgião-dentista; Estresse. 

 

AP05- SÍNDROME DA ARDÊNCIA BUCAL – UMA 

INCÓGNITA.  

Priscilla Silva REZENDE, Felipe Viterbino de 

OLIVEIRA, Marco Aurelio Rodrigues dos SANTOS, 

Carla Luísa de Souza JACÓ, Amanda Valessa da 

Silva SANTOS, Felipe Camargo MUNHOZ 

LATED – LIGA ACADÊMICA PARA O TRATAMENTO 

E ESTUDO DA DOR.  

 

A Síndrome da Ardência Bucal (SAB) pode ser 

definida como uma dor crônica de origens 

multifatoriais (sistêmica, etiológica e idiopática) 

caracterizada por queimação e/ou dor constante na 

boca, e geralmente não há qualquer lesão na 

cavidade ou alteração na mucosa oral. 

Freqüentemente atinge a língua, os lábios, a mucosa 

jugal, a gengiva, o palato, a orofaringe e o assoalho 

bucal, sendo a língua, a mais citada. É uma condição 

relativamente comum (em um grupo populacional de 

100.000 pessoas 5 são acometidas), em que 

aproximadamente 15% são pessoas idosas e de meia 

idade, com maior prevalência em mulheres, e a 

ocorrência dos sintomas podendo ser de forma 

contínua
 
ou intermitente, com períodos de desconforto 

considerável. O diagnóstico definitivo depende de 

exames criteriosos e detalhados para que haja a 

eliminação de diversos quadros possíveis, como a 

xerostomia, disgeusia, deficiências nutricionais, 

bloqueio das vias aéreas superiores ou alergia, uso de 

medicamentos, candidíase fúngica, usuários de 

próteses, Síndrome de Sjögren, alterações hormonais, 

glossite rombóide mediana, lesões orais, diabetes. O 

que leva a caracterização da Síndrome da Ardência 

Bucal como somatoforme. No entanto, existem 

estudos que sugerem tal síndrome esta associada aos 

níveis elevados de cortisol, que é um dos 

moduladores do sistema de estresse. A presença da 

queimação e associada a dor leva a elaboração de 

estratégias e/ou adoção de medicamentos para 

minimizar o desconforto oral e gerar um bem estar aos 

indivíduos detentores desta doença crônica. A 

ingestão de água ou alimentos frios, o uso de 

medicações e até mesmo á distrações são ações 

recorrentes para o alivio da sintomatologia, porém o 

agravamento pode ser desencadeado pelo consumo 

de alimentos ácidos, picantes e/ou quentes, como 

também a ingestão de bebida alcoólica. Além disso, 

ambos os extremos de temperatura podem agravar ou 

aliviar os sintomas. Portanto, é de alta relevância 

conhecimento desta enfermidade pelos profissionais 

da área da saúde, já que a qualidade de vida dos 

portadores da SAB esta atrelada a um diagnóstico 

diferencial preciso e um tratamento adequado, 

multidisciplinar para SAB, sendo necessário o 

incentivo, o esclarecimento e o apoio ao paciente. 

Palavras chave: Ardor bucal, Xerostomia, Dor orofacial 
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O cirurgião-dentista através do exame radiográfico 

tem a possibilidade de diagnosticar desde pequenos 

problemas na cavidade bucal como grandes lesões 

que acometem o complexo maxilo-mandibular. É um 

dos primeiros exames pedido pelo cirurgião para fazer 

avaliação da saúde bucal do paciente, também usado 

em outras áreas como odontologia legal e 

identificação humana. Os exames radiográficos 

apesar de serem considerados como procedimentos 

não invasivos, possuem um elevado potencial de 

contaminação por estar diretamente em contato com a 

saliva (técnicas intrabucais), podendo contaminar 

equipamentos e superfícies, oferecendo riscos tanto 

do paciente para o profissional, bem como de paciente 

para paciente (contaminação cruzada). O cirurgião-
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dentista é o responsável pela equipe odontológica e 

pacientes, portanto cabe a ele adotar as medidas de 

biossegurança necessárias para minimizar as chances 

de qualquer tipo de contaminação. Os protocolos 

ensinados durante a graduação tornam-se um 

excelente instrumento, pois estimula o acadêmico a 

executar corretamente tais técnicas assegurando um 

elevado grau de confiança e segurança para os 

procedimentos. 

Palavras-chave: Exame radiográfico; Biossegurança; 

Protocolos. 
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O exame radiográfico é utilizado em larga escala na 

Odontologia como importante auxiliar no diagnóstico e 

para que o diagnóstico não seja prejudicado é 

essencial obter uma imagem de qualidade, para 

proporcionar uma maior eficácia às informações 

necessárias. Para evitar os impactos biológicos, 

financeiros e interferência no diagnóstico, as 

radiografias odontológicas devem ser realizadas com 

alta qualidade.  A presença de falhas, seja provocada 

durante a exposição ou no processamento 

radiográfico, resulta de imagens inadequadas, que 

podem gerar interpretação errônea. Dessa forma, é 

necessário que as radiografias apresentem um padrão 

de qualidade aceitável. Os Erros de técnica 

radiográfica obrigam, em muitos casos a repetição da 

radiografia, onde a dose de exposição do paciente é 

elevada desnecessariamente. Sendo assim é 

necessário aprimoramento técnico e emprego de 

equipamentos adequados. 

Palavras-chave: Radiografias odontológicas, 

Diagnóstico, Padrão de qualidade, Erros radiográficos. 
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Estudos mostram que incidência de carie tem baixado 

bastante com o passar dos anos, mas com a 

diminuição deste, houve um grande aumento nas 

lesões cervicais não cariosas, essa lesões são a 

desmineralização que ocorre no dente em região 

cervical na  junção esmalte cemento. No caso clinico 

mostra uma lesão multifatorial profunda com perigo de 

exposição pulpar. Mas para saber qual o motivo certo 

precisasse fazer uma boa e detalhada anamnese, por 

que as lesões cervicais não cariosas se divide em 3 

tipos : erosão , abrasão e abfração. Cada uma delas 

tem suas etiologias um pouco distintas. Erosão é 

causada por substancias acidas, um belo fator 

intrínseco é o acido gastrointestinal que é muito 

frequente em pessoas com ânsia de vomito o acido 

acaba subindo ate a cavidade oral e causando 

desmineralização do esmalte. Fatores extrínsecos são 

bebidas acidas como refrigerantes. E alguns alimentos 

ácidos também. As caraterísticas da erosão mostra 

que ela é rasa, amplas, e não é bem delimitada, para 

tratar dependendo do caso precisa apenas retirar o 

agressor e colocar alguns componentes 
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dessensibilizantes. Abrasão é a perda de tecido, tudo 

através de ação mecânica com escovação errada e 

utilização de dentifrícios muito abrasivos, suas 

caraterísticas clinicas são superfície dura, rasa , 

polida, com sua forma em V. Tratamento é orientar 

escovação correta, utilizar  outros tipo de dentifrícios 

menos abrasivos, aplicar agentes dessensibilizantes e 

restaurações com CIV ou resina composta, 

dependendo do tamanho da abrasão. Abfração tem 

sua etiologia a ação de forças tensionais como 

apertamento, má oclusão. Suas características com a 

lesão na cervical do dente em forma de cunho, 

margens bem definidas profundas e suas incidências 

ocorre mais em dentes inferiores. O tratamento e feito 

com ajustes oclusal, placas miorrelaxantes, terapia 

ortodônticas, cirurgias usar argentes 

dessensibilizantes, e restaurações protéticas. 

Palavras chave: Erosão, Abrasão, Abfração. 
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Na área médica, a dor é responsável por um terço das 

consultas realizadas no Brasil. O diagnóstico das 

dores de origem dentária necessita de uma 

abordagem disciplinada, sistemática, através da 

anamnese e do exame clínico. A anamnese consiste 

primariamente da queixa principal e do histórico da 

queixa, a queixa principal é a descrição da dor com as 

próprias palavras do paciente. O aparecimento da dor 

de dente frequentemente é obscuro, tendo início 

talvez horas, dias ou semanas antes de o paciente 

procurar cuidados. O exame clínico será executado 

para confirmar os dados da anamnese e identificar a 

verdadeira fonte da dor, dentre as técnicas usadas 

estão, inspeção visual, palpação, percussão, 

mobilidade, sondagem periodontal, sensibilidade 

térmica, teste pulpar elétrico, transiluminação, 

radiografias, anestesia seletiva e teste de cavidade.  

Palavras-chave: dor, anamnese, dente. 
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Os desafios de Diagnóstico em dentística consistem 

em localizar e diferenciar os diferentes tipos de lesões 

cariosas. O propósito mais importante do diagnóstico 

é permitir a escolha do tratamento, que em longo 

prazo tenha o prognóstico mais  favorável. 

As cáries dentárias são causadas por ácidos 

produzidos pela fermentação de restos de 

carboidratos da dieta, esta fermentação é feita por 

determinadas bactérias que se encontram 

normalmente na boca. Entre os agentes etiológicos 

dessas lesões estão a má higienização, fatores 

salivares, dieta do paciente, ph bucal menor que 5,5.  

Existem desafios para se obter um bom diagnóstico 

em dentística devido a localização e as características 

similares dos diversos tipos de lesões cariosas. Para 

auxiliar em um preciso diagnóstico existem alguns 

métodos  tais como;  Método de diagnóstico invasivo, 

Biópsia do Esmalte, Sondagem, Inspeção Visual e 

Radiografia .As lesões podem ser classificadas em  
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Cárie Oculta, Cárie Interproximal, Cárie Oclusal, Cárie 

Recorrente e Cárie Radicular.  

Palavras Chaves: Diagnóstico, Cárie, Desafios. 
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Nosso trabalho tem como finalidade, mostrar às 

pessoas a importância da radiografia em uma 

síndrome pouco conhecida ainda. Diante disso, 

achamos interessante expor a todos quais as causas, 

consequências e como evitar tal síndrome. Não é raro 

aparecer no consultório queixas do tipo: “Meu dente 

dói quando eu mastigo e bebo água gelada!” Ao 

exame clínico, tudo em perfeito estado. O paciente 

apresenta boa higiene oral, as restaurações de metal 

estão polidas, as resinas adaptadas, sem sinais de 

disfunções na ATM, sem desgaste. É aí que entra a 

radiografia. Procuramos alertar sobre a mesma, pois 

ela pode acarretar danos irreversíveis se não 

diagnosticada a tempo, e se não for feito o tratamento 

adequado. Neste trabalho, temos o intuito de frisar 

que pequenos hábitos comuns, como por exemplo, o 

hábito de abrir garrafas ou morder objetos/alimentos 

de consistência muito firme de forma traumática, pode 

acarretar à síndrome, e podendo chegar às grandes 

estragos, como por exemplo, a mobilidade dentária ou 

até mesmo a extração. É frequente notarmos 

profissionais que não tem o cuidado de ir a fundo, 

fazendo exames complementares (como por exemplo, 

o exame radiográfico) deixando passar batido 

pequenos detalhes, como por exemplo, o início de 

uma rachadura no dente. Logo, por ser uma síndrome 

pouco estudada, que não se tem tanto valor, é que 

escolhemos falar dela na disciplina de Radiologia, pois 

é através de exames radiográficos que muitos 

problemas imperceptíveis a olho nu, são 

diagnosticados da melhor forma possível. Como 

acadêmicos interessados, queremos expor nossos 

breves conhecimentos com este trabalho, alertando, 

não somente profissionais, como também pacientes, a 

fim de termos com mais sucesso o tratamento 

adequando, e até mesmo uma prevenção vinda 

através de pequenos cuidados tomada por ambas as 

partes. 

Palavras-chave: Síndrome do dente gretado, ATM, 

extração, tratamento, prevenção. 
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A Endodontia é a área odontológica que estuda a 

morfologia e as patologias da polpa dentária. O 

tratamento endodôntico consiste na remoção da polpa 

infeccionada, o espaço será limpo e preenchido por 

um material obturador. Os sinais e sintomas que 

indicam a necessidade de tratamento endodôntico 

são: cárie profunda, bruxismo, dano ou trauma ao 

dente, restaurações defeituosas, procedimentos 

dentários repetitivos, restaurações de grandes 
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dimensões, doença gengival avançada. O diagnóstico 

consiste numa boa anamnese, seguido de exame 

físico extraoral (palpação, inspeção facial), exame 

físico intra-oral (palpação intra oral, percussão vertical 

e horizontal, mobilidade dentária, exploração com 

sonda, exames complementares (testes térmicos com 

frio e calor, teste elétrico, teste da cavidade, 

anestesia, transluminação) e radiográficos. Percussão 

vertical e horizontal representa um recurso 

semiotécnico de extrema aplicabilidade, pois propicia 

avaliação clínica da condição inflamatória da região 

periapical. Durante a percussão vertical, se o paciente 

relatar dor, isso indicará um diagnóstico de infecção 

endodontica. Os testes térmicos com o frio e o calor, 

elétrico e de cavidade são recursos auxiliares do 

diagnóstico, tendo como propósito avaliar a 

sensibilidade pulpar e pressupor sua vitalidade, que só 

será confirmada, e se ocorrer, durante a cirurgia de 

acesso e analise do sangramento presente e da 

estrutura e consistência do tecido pulpar. Entretanto, 

os demais exames complementares e recursos 

auxiliares do diagnóstico, tais como, de anestesia, 

transluminação, de mordida, radiográfico, entre outros, 

também são de grande importância. Existem dois 

tratamentos endodôntico biopulpectomia e 

necropulpectomia. Biopulpectomia é o tratamento 

endodontico em polpa viva: as indicações são 

processo inflamatório da polpa dentária causada por 

carie ou trauma, ocorrência de algum acidente 

operatório que leva a exposição pulpar. 

Necropulpectomia tratamento endodontico em polpa 

morta. 

Palavras-Chave: Polpa Dentária, Endodontia, Cárie. 
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Diabetes mellitus (DM) abrange um grupo de 

distúrbios metabólicos que têm em comum a presença 

de hiperglicemia. É uma doença provocada pela 

deficiência de produção e/ou de ação da insulina, que 

leva a sintomas agudos e a complicações crônicas 

características. Além das manifestações sistêmicas, o 

DM mal controlado apresenta importantes 

repercussões sobre a saúde oral. Os critérios 

diagnósticos baseiam-se na: Glicose plasmática de 

jejum (8 horas), nos pontos de jejum, 2h após 

sobrecarga oral de 75g de glicose (teste oral de 

tolerância à glicose – TOTG) e na medida da glicose 

plasmática casual.  Em indivíduos normais, a 

concentração plasmática de glicose situa-se entre 70 

e 99 mg/dL. Níveis superiores indicam graus variados 

de tolerância à glicose (pré-diabetes) ou diabetes, 

cujos critérios diagnósticos foram recentemente 

atualizados pela American Diabetes Association. 

Diabetes Mellitus tipo I, Diabetes Mellitus tipo II, 

Diabetes gestacional. Manifestações orais mais 

frequentes no paciente diabético, principalmente 

descompensados são: Redução do fluxo salivar: 

causando úlceras e irritações como Queilites, 

queiloses e língua fissurada, Infecções oportunistas: 

lesões herpéticas e candidíase. Neuropatias: aumento 

de algias em língua e mucosa. Alterações vasculares, 

abscessos recorrentes, hipocalcificação de esmalte, 

hálito cetônico. Nas consultas, é útil obter um relatório 

do médico. Anamnese, Exames complementares, 

Exame físico Exames complementares. Este trabalho 

tem por objetivo destacar a importância do 

conhecimento básico do odontologista sobre DM e 

propor um protocolo de atendimento dentário para 

esses pacientes. Pacientes  com descompensação 

metabólica ou múltiplas complicações, o tratamento 

odontológico será paliativo e indicado em situações de 

urgência, como presença de dor e infecções. A terapia 
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definitiva será adiada até estabilização das condições 

metabólicas. 

 

Palavras-chave: Odontologia, diabetes 

mellitus;procedimentos. 
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Relato do caso número 1 terapêutica cirúrgica para 

hiperplasia fibrosa inflamatória com seis meses de 

evolução e localização atípica. A lesão foi originada a 

partir de uma prótese total superior mal adaptada que 

gerava um traumatismo crônico de baixa intensidade. 

O caso nos conduziu a uma terapêutica cirúrgica de 

remoção total da lesão e suspensão dos agentes 

irritantes que culminaram em excelente pós operatório 

e ausência de recidivas. O caso número 2 relata 

paciente com alterações dentárias sugestivas, 

 cavidade oral exibia os incisivos centrais e superiores, 

em serrilhado típico (dentes de Hutchinson) e molares 

em amora o pré-natal foi realizado inadequadamente. 

Exames físicos demonstraram bom estado geral 

porém exames laboratoriais revelaram positivo para 

VDRL para a criança e negativo para a mãe 
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Durante o período gestacional, as mulheres 

frequentemente apresentam certa resistência frente ao 

tratamento odontológico, por muitas vezes, 

acreditarem em diversos mitos e crendices associados 

à gravidez. Considerando o período em que a mulher 

sofre várias mudanças tanto na ordem física, como 

psíquica e emocional, a gestação é vista como a fase 

mais propícia para a promoção de programas de 

prevenção de saúde bucal tanto da mãe quanto do 

bebê. A eficácia das medidas de prevenção de cárie 

deve ser iniciada durante a gravidez com palestras 

educativas, consultas odontológicas durante os nove 

meses, consequentemente, resultarão em futuras 

crianças com índices de cárie quase zero. Diante 

disso, o presente trabalho tem como objetivo informar 

as gestantes de que seus problemas bucais podem 

afetar a saúde do futuro bebê, desmistificar algumas 

crenças e preocupações sobre o tratamento 

odontológico possibilitando a inserção de novos 

hábitos, que culminarão na promoção de saúde bucal 

da mulher e de seus filhos. Muitas gestantes 

acreditam na hipótese de que seus dentes ficam mais 

fracos e propensos à cárie dentária por perderem 

minerais, como o cálcio, para os ossos e dentes do 

bebê em desenvolvimento. Este conceito deve ser 

continuamente esclarecido, já que o cálcio dos dentes 

está em forma de cristais, não estando disponível à 

circulação sistêmica. Informar sobre a importância do 

controle do biofilme dentário e de uma dieta 

adequada, conscientizar sobre as possíveis alterações 

bucais que possam ocorrer durante a gestação como 

incidência de cárie alterações periodontais e o que 
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pode ser feito para preveni-la, informar ao cirurgião 

dentista quanto os cuidados nas consultas e 

procedimentos que podem ser realizado. No entanto 

merecem destaque estudos quanto ao uso de Raio-X 

,anestésicos locais e fármacos em geral, reafirmar a 

importância da integração entre classe médica e 

odontológica visando um melhor esclarecimento sobre 

a seguridade do tratamento odontológico curativo, o 

cálcio necessário para o desenvolvimento do feto é o 

que a mãe ingere em sua dieta, sendo essencial a 

ingestão de uma dieta rica em vitaminas A, C e D, 

proteínas, cálcio e fósforo, durante o primeiro e 

segundo trimestres de gestação, período em que os 

dentes decíduos do bebê estão em formação e 

calcificação 40.  Como temores relativos á anestesia  

local, hemorragias são perigos para os bebês. 

Palavras-chaves: Promoção de saúde bucal, 

Palestras educativas, Alterações bucais, Uso de Raio-

X. 
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A gestação é um momento em que a saúde bucal 

deve ser acompanhada com muito cuidado, já que, 

neste período, algumas alterações mórbidas podem 

se tornar mais prevalentes. Doença periodontal é um 

termo genérico dado àquelas condições inflamatórias 

crônicas de origem bacteriana que se iniciam com a 

inflamação gengival, ou seja, uma gengivite, podendo 

ou não levar, com o tempo, à extensão da inflamação 

aos tecidos de suporte dos dentes, ou seja, a uma 

periodontite. Durante a gravidez, com muita 

frequência, a inflamação gengival, e portanto a 

severidade da gengivite, tende a se agravar, e muitas 

vezes se tornar mais perceptível frente a presença de 

irritantes locais. Durante esta fase, as modificações do 

periodonto estão relacionadas a fatores como 

deficiências nutricionais, altos níveis altos de 

estrógeno e progesterona, presença de placa 

bacteriana muitas vezes favorecida por outros fatores 

locais, assim como o estado transitório de 

imunodepressão. A maioria das enfermidades 

gengivais que coincidem com a gravidez podem ser 

tratadas mediante a eliminação dos fatores locais 

através do estabelecimento de uma higiene bucal 

cuidadosa, e manutenção dos resultados com retornos 

periódicos ao cirurgião-dentista, dentro de um 

programa de controle de placa supervisionado. 

   As futuras mães geralmente têm dificuldades para 

conseguir assistência odontológica por dois motivos 

básicos: por um lado, a crença que mulheres grávidas 

não podem realizar tratamento odontológico e, por 

outro lado, a recusa de boa parte dos profissionais na 

prestação de serviços, sob alegações desprovidas de 

fundamentação científica que, infelizmente, reforçam o 

tabu. A necessidade dos cuidados bucais durante a 

gestação baseia-se em dois motivos principais: as 

gestantes devem se alimentar corretamente e, por 

isso, não seria admissível que apresentassem dor 

e/ou mobilidade dentária, e infecções periodontais 

poderiam se disseminar pela corrente sanguínea e 

estimular a produção de citocinas inflamatórias. O 

Parto Prematuro pode ser originado por uma infecção, 

quando as bactérias ou suas toxinas, passam pelo 

sulco gengival e tecido conjuntivo, alcançando a 

corrente sanguínea e chegando, assim, à cavidade 

uterina durante a gestação. Esses microrganismos 

estimulam a produção de mediadores químicos 

inflamatórios que levam à expulsão do feto. É de 

extrema importância o acompanhamento da saúde 

bucal em gestantes pelo cirurgião dentista, visto que 

ao longo da gestação a gestante sofre alterações que 

podem comprometer o bem-estar fisíco da mãe e do 

filho,como por exemplo parto prematuro, pré-
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eclâmpsia ,recém-nascidos de baixo peso e danos 

para a mãe como a gengivite gravídica, 

comprometendo as estruturas dentárias. Visto todos 

os malefícios provocados pelos danos citados, é 

imprescindível a presença do cirurgião dentista no 

acompanhamento do pré -natal e a relação do mesmo 

com o obstetra . 

 

Palavras-Chave: Doença Periodontal; Gravidez ; 

Pré- Natal Odontológico. 
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LAE – LIGA ACADÊMICA DE ESTOMATOLOGIA 

 

Os fungos são organismos eucariontes que 

apresentam nutrição heterotrófica. Apesar dos seus 

vários benefícios para o homem, como na indústria 

alimentícia, infelizmente algumas espécies  podem 

crescer em ou sobre o corpo, causando infecções de 

órgãos internos ou da pele, unhas e cabelo. No 

presente trabalho discutiremos 05 relatos de casos de 

doenças fúngicas com repercussão oral de grande 

importância para o cirurgião- dentista; Os quais são 

caso 01- homem agricultor tabagista diagnosticado 

com Paracoccidioidomicose tratado com itraconazol. 

Caso 02- Mulher, 29 anos, natural de Porto Alegre, 

contaminada com fezes de galinha vindas de São 

Miguel, diagnosticada com Histoplasmose pulmonar 

aguda, tratada com Anfotericina B, caso 03 criança de 

oito anos de idade, diagnosticado com Candidíase 

pseudomembranosa, tratado com Nistatina. Caso 04- 

mulher 45 anos usuária de prótese total superior, 

diagnosticada com Candidíase eritematosa, tratada 

com Nistatina e ultimo caso 05-  homem 69 anos 

pardo, contato com fezes de pombos, diagnosticado 

com criptococose, tratado com Anfotericina B. 
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A radiografia panorâmica é uma técnica radiográfica 

caracterizada pela utilização de princípios 

tomográficos para englobar o complexo maxilo-

mandibular, fornecendo um meio extenso para 

visualizar e analisar os dentes e as estruturas de 

suporte em um único filme radiográfico. A imagem 

panorâmica é especialmente importante em crianças 

na fase de troca de dentes, pois a avaliação da 

posição e do estágio de desenvolvimento intraósseo 

dos germes dos dentes permanentes permite a 

identificação dos desvios no padrão normal de 

erupção, que podem ocasionar desordens na oclusão. 

Grande parte dos casos de mal oclusão tem sua 

origem na época de dentadura mista e a intervenção 

ortodôntica nessa fase aumenta as possibilidades de 

se direcionar o crescimento e de se guiar a oclusão, 

eliminando ou diminuindo a severidade dos problemas 

ortodônticos no futuro. Nesse contexto, o presente 

trabalho buscou mostrar a importância da radiografia 

panorâmica no diagnóstico e no plano de tratamento 

na fase da dentadura mista. A revisão da literatura 

referendou a importância da radiografia panorâmica 

na fase dentadura mista, pois evidenciou que as 

anomalias de desenvolvimento dentário podem alterar 

a cronologia, a sequência e o local de erupção dos 

dentes permanentes e podem determinar 
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modificações no perímetro dos arcos dentários e 

consequentes transtornos na oclusão. A visualização 

dos fatores etiológicos locais das mal oclusões das 

radiografias panorâmica auxilia o clínico geral, o 

odontopediatra e o ortodontista a obter um diagnóstico 

precoce para o planejamento de procedimentos 

ortodônticos preventivos, com o objetivo de manter a 

integridade da arcada dentária e o bom 

desenvolvimento da oclusão. 

Palavras-chave: Radiografia panorâmica, 

Planejamento ortodôntico, Dentadura Mista 
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A sialolitiase é a doença que acomete as glândulas 

salivares. A mais frequente acometida é a glândula 

submandibular, seguidas pelas glândulas parótida e 

sublingual, raramente afetando as glândulas salivares 

menores. O diagnóstico de sialolitiase é feito com um 

exame clínico minucioso associado a exames por 

imagens, como o exame radiográficas convencional, a 

sialografia e a ultrassonografia. O tratamento é 

variável, podendo haver eliminação espontânea ou até 

requerendo tratamento cirúrgico para a sua excisão.  

Relato de caso clínico : Paciente M.C.L.N., 48 anos de 

idade, gênero masculino, procurou atendimento 

odontológico queixando-se de um volume na região da 

glândula submandibular. Ao exame físico, não foram 

observados alterações significativas. Ao exame clínico 

intra oral, observou –se um aumento de volume de 

consistência endurecida e coloração avermelhada 

medindo cerca de 5cm de diâmetro e localizada no 

assoalho bucal, próximo ao orifício do dueto de 

wharton da glândula submandibular. No início do 

desenvolvimento da patologia foi diagnosticado como 

úlcera aftosa, mas sem reversão do quadro clínico. 

Após a realização da radiografia oclusal da mandíbula, 

foi visualizada uma massa radiopaca compatível com 

diagnóstico de sialolito, confirmando a suspeita clínica. 

O paciente foi encaminhado para remoção cirúrgica da 

lesão, esperando-se um prognóstico favorável.   

Palavras Chave: 
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Esse trabalho tem como principal característica 

abordar sobre o alogamento patológico do processo 

estilóide do osso temporal é uma projeção óssea que 

corresponde ao local de origem dos músculos 

estilofaríngeo, estilo-hióideo e estiloglosso. A 

síndrome de Eagle se caracteriza pela presença de 

sintomas como otalgia, disfagia, odinofagia e dor 

facial, associado ao aumento do processo estilóide 

maior que 30 mm.  O objetivo desse trabalho é 

apresentar três casos de pacientes com diagnóstico 

de síndrome de Eagle e discutir a apresentação clínica 

e o tratamento desta doença.  São relatados três 

casos de pacientes com sintomas e sinais radiológicos 

compatíveis com o diagnóstico de síndrome de Eagle, 

que foram submetidos a tratamento cirúrgico a partir 

de cervicotomia e evoluiram com remissão completa 

dos sintomas. Conclusão: O tratamento cirúrgico com 

ressecção de parte do processo estilóide está 

relacionado a remissão dos sintomas nos pacientes 

com diagnóstico de síndrome de Eagle. A abordagem 

a partir de cervicotomia alta determina boas condições 

de exposição do processo estilóide, com ressecção 

mais ampla e preservação de estruturas 

vasculonervosas. 
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A cirurgia ortognática e consolida-se cada vez mais 

como procedimento seguro e resultados previsíveis. O 

aprimoramento das técnicas cirúrgicas, o 

desenvolvimento de novos materiais de fixação e a 

determinação numérica dos padrões de normalidade 

da anatomia facial fizeram com que os problemas de 

recidiva pós-cirurgia fossem minimizados, tornando-a 

um procedimento viável como coadjuvante na 

resolução na resolução das deformidades dento-

faciais em indivíduos adultos. Valendo-se da 

integração entre planejamento inicial, preparo 

ortodôntico prévio preciso, osteotomias programadas 

e técnicas de cirurgias cosmética, a cirurgia 

ortognática caracteriza-se como procedimento de 

correção estética e funcional, proporcionando ao 

paciente uma oclusão normal e também harmonia 

facial. A precisão do procedimento é garantida por um 

protocolo que deve ser seguido para cada paciente, o 

qual envolve passos técnicos realizados previamente 

à cirurgia propriamente dita. Tais passos possibilitam 

o diagnóstico, plano de tratamento e prognóstico. No 

presente trabalho, será detalhada a sequencia de 

procedimentos ortodônticos e cirúrgicos envolvidos em 

um paciente que será submetido à cirurgia ortognática 

desde a fase de diagnóstico até a fase de contenção, 

demonstrando as alterações oclusais, esqueléticas e 

de perfil mole proporcionadas pelo tratamento 

interdisciplinar ortodôntico-cirúrgico. Hoje, o 

tratamento ortodôntico-cirúrgico é uma rotina nos 

consultórios ortodônticos. Existe, portanto, a 

necessidade do conhecimento de ambas as 

disciplinas para se obter o sucesso do tratamento.  

Palavras-chave: cirurgia ortognática; técnica de 

expansão palatina. 
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A apresentação irá relatar um caso clinico publicado 

pela revista de Odontologia da UNESP, relato do 

caso: Um individuo encontrado carbonizado em 

Palmas-TO no ano de 2007, o reconhecimento do 

corpo foi feito por radiografias periapicais dos dentes 

posteriores, comparado com a documentação do 

paciente de 2005 a qual foi solicitada pelo perito para 

poder fazer a comparação. A documentação era de 

uma radiografia panorâmica, no relato do caso 

explicara como foi identifica o corpo através da 

comparação das radiografia periapicais e 

panorâmicas. 

Palavras Chave: Radiologia, Odontologia legal   
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A perícia odontológica é feita por meio do método 

comparativo dos dados obtidos do indivíduo ainda em 

vida, com os dados coletados durante o processo de 

identificação do cadáver. Portanto, fica ressaltado a 

importância do cirurgião-dentista em guardar os 

prontuários fidedignos dos respectivos pacientes, e a 

importância do correto odontograma. O presente 

projeto será iniciado apenas após a aprovação por 

comitê de ética em pesquisa. A utilização dos dados 

dos prontuários foi autorizada pelo responsável pelo 

IML de Palmas – TO. Serão incluídos todos os 

prontuários de identificação de Odontologia Legal, 

exame odontológico post-mortem, quadro 

esquemático cadavérico e exame odontológico de 

cadáver de indivíduos identificados no IML de Palmas 

– TO durante os anos de 2012 a 2014. Os dados a 

serem avaliados serão: quantidade de ossadas 

identificadas com auxílio de dados odontológicos; 

número de casos de identificação em que os 

familiares forneceram radiografias bucais e/ou 

fotografas de sorriso da vítima; identificação da 

quantidade de casos em que foi possível a 

sobreposição de imagens da arcada dentária da 

vítima; fornecimento de prontuários e/ou exames 

radiográficos por cirurgiões-dentistas que realizaram 

tratamento odontológico nas vítimas quando em vida; 

número de vítimas em que os dados (prontuários e/ou 

exames radiográficos) fornecidos pelos cirurgiões-

dentistas foram suficientes para a identificação das 

mesmas. Os dados coletados serão agrupados em 

tabelas de frequência por meio do software Microsoft 

Office Excel, sendo realizada análise descritiva dos 

dados. Espera-se a partir dos dados a serem obtidos 

propiciar maior clareza aos cirurgiões-dentistas e 

acadêmicos quanto a importância da guarda dos 

documentos dos pacientes, Além disso, a população 

será beneficiada diretamente, pois, ciente da 

importância na colaboração do reconhecimento do 

corpo, este processo se torna mais rápido e menos 

doloroso para a família. 

Palavras-chave: Identificação Humana; Arcada 

Dentária; Odontologia Legal. 
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Dentre as indicações de tratamento odontológico sob 

anestesia geral estão: problemas graves de distúrbios 

de conduta ou pacientes com desordens psiquiátricas; 

tratamento de pacientes especiais com severas 

restrições físicas e mentais; necessidades de 

tratamentos acumulados em portadores de doenças 

sistêmicas; procedimentos cirúrgicos em crianças 

muito novas onde há necessidade de tratamento 

extenso; pacientes com intolerância aos anestésicos 

locais; crianças rebeldes para as quais não foi 

mailto:jheniffss@hotmail.com
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possível o tratamento, mesmo com o auxílio de pré-

medicação e anestesia local e pacientes especiais que 

necessitam de atendimento odontológico imediato. 

Este trabalho tem como objetivo relatar caso clínico de 

criança com necessidades odontológicas acumuladas 

e indicação para tratamento odontológico sob 

anestesia geral. 

Relato do caso: criança do gênero masculino, 5 anos 

de idade, compareceu à Associação Brasileira de 

Odontologia do Tocantins (ABO-TO), na Clínica do 

Curso de Especialização em Odontopediatria para 

tratamento odontológico de cárie. Ao exame clínico 

intrabucal, constatou-se diversas lesões ativas de 

cárie. Ao exame radiográfico, observou-se o dente 75 

com comprometimento pulpar. O paciente foi 

submetido a diversas sessões de adequação do 

comportamento, porém todas sem sucesso. Os 

procedimentos mais complexos realizados nesta 

clínica foram alguns tratamentos restauradores 

atraumáticos (ART). O paciente teve indicação para 

tratamento odontológico sob anestesia geral, onde 

foram realizadas 35 restaurações em resina 

composta. Neste momento ele se encontra sob 

acompanhamento ambulatorial para evitar recidiva da 

doença. 

Palavras Chaves: Tratamento Odontológico; Anestesia 

Geral; Comportamento 
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O odontoma trata-se de uma malformação benigna 

dos tecidos dentários. Atualmente, esta tumoração é 

considerada um distúrbio de desenvolvimento, 

podendo, aparentemente, ser resultado do efeito de 

diversos agentes causais. O odontoma evolui 

vagarosamente e, por apresentar mecanismos 

análogos aos da odontogênese, cessando o 

seu crescimento após findado o processo de 

calcificação, muitos pesquisadores negam suas 

características tumorais. A etiopatogenia ainda não foi 

bem elucidada. Acredita-se que infecções, traumas ou 

pressões levam a alterações no mecanismo genético 

e controlador do desenvolvimento dentário. o 

odontoma é classificado em dois tipos: odontoma 

composto, que surge de uma exacerbada proliferação 

da lâmina dentária na qual os tecidos dentais 

apresentam-se organizados em um padrão, originando 

estruturas similares a pequenos dentes. E o odontoma 

complexo, que surge de uma invaginação do epitélio 

no germe em desenvolvimento, apresentando um 

padrão no qual os tecidos dentais representados 

encontram-se desordenados, sem evidenciar 

similaridades com dentículos. O diagnóstico é feito por 

meio de radiografias, sendo que o odontoma 

composto apresenta-se como uma série de estruturas 

dentiformes e circundada por um halo radiolúcido, 

enquanto que o odontoma complexo apresenta uma 

área radiolúcida bem delimitada, na qual estão 

contidas uma ou mais massas irregulares de tecido 

calcificado, sendo o conteúdo destas lesões 

radiopaco. 

Palavras-chave: Odontoma complexo; etiopatogenia; 

odontogênese.  
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O trabalho se resumira em uma apresentação oral 

explicando o que é Carcinoma Adenoide Cístico: O 

Carcinoma Adenoide Cístico é um tumor maligno de 

glândula salivar relativamente comum, com 

crescimento lento e assintomático, com localização 

preferencial na região do palato duro/mole, 

predominantemente feminino. O Carcinoma Adenóide 

Cístico pode ser classificado em três tipos diferentes: 

tubular, cribriforme e sólido, o caso clínico é sobre um 

paciente do gênero feminino melanoderma, 42 anos 

de idade, que procurou a faculdade de Odontologia de 

Caruar/PE para avaliação de um aumento de volume 

localizado no “céu da boca”, segundo a queixa do 

paciente. 

Palavra chave: Tumor, maligno, glândulas.  
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O câncer, como uma doença multifatorial, exige uma 

abordagem multiprofissional, para que todas as áreas 

do conhecimento trabalhem em conjunto para diminuir 

maiores transtornos a saúde do paciente oncológico. 

A Radioterapia é uma terapia anti-neoplásica que 

utiliza feixes de radiações ionizantes para destruir 

células tumorais, no entanto ela é inespecífica 

podendo trazer alterações ao sistema 

estomatognático, como Xerostomia, Mucosite Oral, 

Osteorradionecrose. Paciente S.G. S., 58 anos, 

natural de Cabo de Santo Agostinho-PE, procurou o 

serviço de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-

Facial do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da-

UPE, com queixa de limitação de abertura bucal e 

“dentes estragados”. Durante o exame físico, 

constatou-se quer era Osteorradionecrose.  Em 

virtude das sérias complicações bucais que a 

Radioterapia pode acarretar, é de suma importância o 

acompanhamento de um cirurgião dentista para os 

pacientes oncológicos possibilitando-lhes melhor 

qualidade de vida. 

Palavras chave: 
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A mandíbula e o maxilar de um embrião de seis 

semanas e meia apresentam uma linha de 

espessamento do ectoderma oral chamada de lâmina 

dentária. A partir dessa lâmina, desenvolvem-se 

pequenos brotos dentários, os quais formarão parte 

dos dentes decíduos. Formam-se 10 brotos ou germes 

dentários para a mandíbula e igual número o maxilar. 

O movimento do broto dentário será para baixo, em 

direção ao mesênquima. Mais tarde, outros brotos 

contribuirão para a formação dos dentes permanentes. 

Cada dente desenvolve-se do ectoderma e do 

mesoderma. O ectoderma dará origem ao esmalte, e o 

mesoderma será encarregado futuramente do resto 

dos outros tecidos associados ao dente. O esmalte é 
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produzido pelos ameloblastos, que são derivados do 

ectoderma oral. Alterações congênitas comuns dos 

dentes são alterações de formação do esmalte e da 

dentina, alterações na forma, e variações em número 

e posição. O broto dentário afunda-se no mesênquima 

subjacente e logo assume a forma de um capuz, 

contendo o mesênquima na fase convexa. Nessa fase 

do capuz, o esboço dentário mostra um epitélio interno 

colunar e um externo cuboide e é chamado de órgão 

do esmalte. Associado ao capuz, começa-se a notar o 

broto do dente permanente. O mesênquima 

condensado que a preenche a concavidade do capuz 

passa a construir a papila dentária, que dará origem a 

dentina e a polpa dentária. As células da superfície da 

papila tornam-se altas e dão origem aos 

odontoblastos, que depositam pré-dentina logo abaixo 

da camada epitelial interna do órgão do esmalte. A 

pré-dentina, por posterior congresso de calcificação, 

transforma-se em dentina, e os odontoblastos que 

continuam depositando mais pré-dentina vão 

recuando para dentro da papila dentária, deixando 

finos processos citoplasmáticos que vão sendo, 

gradativamente embebidos pela pré-dentina e, 

posteriormente pela dentina. A formação da raiz do 

dente ocorre quando a formação do esmalte e da 

dentina já está bem adiantada, os epitélios interno e 

externo do órgão do esmalte, na zona em que estão 

apostos um ao outro, região que corresponde ao colo 

do dente, aprofundam-se no mesênquima subjacente 

e formam a bainha epitelial da raiz. Os odontoblastos, 

adjacente a essa bainha, formam dentina contínua 

com a da coroa dentária. A medida que o processo 

evolui pelo recuo dos odontoblastos, a cavidade 

pulpar vai se tornando cada vez mais reduzida, até 

ficar restrita a um estreito canal por meio do qual 

aportam vasos e nervos. Uma cobertura do tecido 

conectivo vascular, originando do mesênquima, 

envolve a periferia do dente e, em contato com a 

dentina da raiz, diferenciam-se células, os 

cementoblastos, os quais produzem cemento dentário 

que recobre a periferia da dentina da raiz. 

Palavras-chave: dente, células, formação 
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Odontogênese é o período em que os elementos 

dentários são formados. Esse é um complexo 

fenômeno de indução celular e molecular entre o 

ectomesênquima, constituído pela migração das 

células da crista neural ao nível do mesênquima da 

cavidade oral, e o epitélio oral primitivo. A 

odontogênese é dividida em fases: lâmina dentária, 

botão, capuz, campânula, formação da coroa e raiz. 

Nessas fases ocorrem alterações responsáveis pela 

proliferação, diferenciação celular, morfogênese, 

histogênese e maturação dos órgãos dentários. A 

odontogênese ocorre a partir do vigésimo sétimo dia 

de desenvolvimento do embrião. 

Palavras-chave: Odontogênese; Epitélio Oral e 

Ectomesênquima. 
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A articulação temporomandibular (ATM) é uma juntura 

situada em cada um dos lados da cabeça e permite os 

movimentos da mandíbula na mastigação, na fala e na 

respiração. É uma articulação bilateral, interligada pela 

mandíbula e interdependente, com movimentos 

próprios para cada lado, porém simultâneos, podendo 

ser considerada uma única articulação. A ATM pode 

ser palpada na região imediatamente anterior à orelha. 

A formação dessa articulação ocorre na décima 

primeira semana do desenvolvimento pré-natal, 

durante o crescimento dos ossos, ligamentos e 

músculos a ela associados. ATM é envolvida por uma 

cápsula fibrosa bastante frouxa, localizada na parte 

superior, que permite amplos movimentos da 

articulação. Prende-se acima, nos limites da face 

articular do temporal, e abaixo, no colo da mandíbula, 

a cápsula articular é bem inervada, e estende-se na 

membrana sinovial, que reveste internamente a 

cápsula articular. A membrana sinovial é um líquido 

viscoso nutritivo e lubrificante. Os ligamentos 

temporomandibular é um tecido conjuntivo 

colagenoso, não lástico, não contrátil. Portanto ela não 

movimenta a ATM como uma ação muscular 

movimentaria. Os ligamentos esfenomandibular 

podem estar em contato com o osso martelo, através 

da fissura petrotimpânica. Consequentemente a 

sintomatologia auditiva que acompanha a síndrome de 

disfunção temporomandibular. A hiperatividade dos 

músculos da mastigação corresponde a 80 das 

disfunções temporomandibulares (DTM). Devido ao 

fato dos tratamentos existentes atuarem de forma 

estritamente localizada e por muitas vezes não ser 

constatada melhora significativa da sintomatologia, foi 

observada a possibilidade de haver a relação entre 

postura corporal global e hiperatividade dos músculos 

da mastigação. Alterações funcionais que 

comprometem a função mastigatória, a deglutição e a 

fala e dentre outras. A etiologia das DTM apresenta 

um caráter multifatorial associada á hiperatividade 

muscular, trauma, estresse emocional, maloclusão e 

vários outros fatores. Em virtude da complexidade 

etiológica e da variedade dos sinais e sintomas, 

também representam patologias. O reconhecimento e 

a diferenciação das disfunções temporomandibulares 

podem apresentar ou não de forma clara ao 

profissional. 

Palavras-Chave: Articulação Temporomandibular; 

Disfunção Temporomandibular; Músculo da 

mastigação; 
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As disfunções temporomandibulares (DTM) são 

anormalidades que acomentem a articulação 

temporomandibular (ATM), ligamentos e músculos 

relacionados. A DTMs possuem etiologia bastante 

ampla e podem estar relacionadas com fatores 

estruturais, oclusionais, neuromusculares, 

psicológicos e lesões traumáticas ou degeneração da 

ATM. A dor se apresenta como sintoma mais comum, 

seguido de zumbido, otalgia, cefaleia, plenitude 

auricular e a tontura. Hábitos como apoiar a mão 

sobre a mandíbula, mascar chiclete, onincofagia, 

bruxismo, briquismo e morder o lábio  estão 

relacionados com a incidência de dor e pode causar 

diminuição da coordenação dos músculos envolvidos. 

Atualmente o método mais eficaz para diagnóstico da 

dor causada por DTM é a mesclagem do histórico e do 

exame clínico. Exames técnicos (por ex., 

eletromiografia ou análise oclusal) não são garantidos, 

com a exceção de imagens. Para que se tenha uma 

indicação terapêutica adequada, é essencial a 
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avaliação de todos os possíveis sintomas envolvendo 

o trabalho em equipe. Cirurgiões-dentistas, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, além de psicólogos, 

otorrinolaringologistas, neurologistas e clínicos da dor 

devem conjuntamente intervir cada qual em sua area 

de atuação, a partir das observações dos possíveis 

fatores etiológicos. Terapias que estão de acordo com 

a intervenção biopsicossocial incluem: Autocuidado 

ativo, fisioterapia e programas de autoregulação física, 

aparelhos oclusais intraorais e medicamentos . Deve-

se pensar em artrocentese para pacientes com 

artralgia persistente da ATM, no entanto, cirurgia de 

ATM é raramente indicada para tratamento da dor da 

DTM. Devido aos diversos tipos de cuidados 

necessarios,  a multidisciplinaridade da terapêutica 

possui grande importância. O cuidado adequado, 

deixando o paciente bem informado da situação, 

auxilia no processo de cura, uma vez que este 

acontece de forma mais rápida e menos traumática. 

Palavras-chave: Articulação temporomandibular; 

Disfunções temporomandibulares; Tratamento; 

Interdisciplinaridade. 
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A utilização de técnicas de artrocentese em processos 

terapêuticos para diminuição de dores crônicas em 

pacientes com disfunções da articulação 

temporomandibular apresenta resultados satisfatórios, 

além constitui um procedimento minimamente 

invasivo. A técnica consiste na aspiração do líquido 

sinovial de uma articulação com os seguintes passos: 

Antissepsia de toda a face do paciente utilizando-se 

de clorexidina a 2%, iodóforo aquoso ou substância 

semelhante; Isolar da região temporal no lado que 

será realizado o procedimento utilizando-se micropore 

(semelhante a um esparadrapo) estéril; Delimitar 

campos estéreis na orelha, na lateral da órbita e na 

mandíbula; Bloquear o nervo auriculotemporal (ramo 

da terceira divisão do trigêmeo) com cloridrato de 

lidocaína a 2% com norepinefrina a 1:200.000 com um 

tubete (1,8 mL); Anestesia do nervo temporal profundo 

posterior e masseterino com um a dois tubetes; Traçar 

uma linha reta com azul patente e palito junto à pele 

que vai da porção média do trago da orelha até o 

canto lateral do globo ocular. Nessa linha, marcar dois 

pontos para inserção de agulhas. O primeiro ponto, 

mais posterior, deve ficar a uma distância de 10 mm 

do trago e 2 mm abaixo da linha cantotragal. O 

segundo ponto deve estar 20 mm à frente do trago e a 

10 mm abaixo dessa mesma linha; Colocar um abridor 

de boca estéril sobre as arcadas dentais do lado 

contralateral ao da realização da artrocentese 

(possibilita o deslocamento da cabeça da mandíbula e 

facilita o acesso ao recesso posterior do 

compartimento superior da ATM); Introduzir uma 

agulha 30/0,7 ou 40/1,2, no ponto mais posterior, 

conectada a uma seringa de 5 mL para a 

administração de 1 a 4 mL de solução fisiológica (SF) 

a 0,9% para distender o espaço articular; Introduzir 

outra agulha no espaço articular, à frente da primeira, 

conectada a um extensor da solução de 60 cm que se 

acopla a uma borracha de aspiração flexível e 

transparente; Conectar à agulha posterior um extensor 

de soro acoplado a uma seringa de 50 mL. Os 

extensores têm três finalidades: facilitar a injeção da 

solução por meio de seringa, evitar a movimentação 

das agulhas dos locais puncionados e o seu 

deslocamento e direção à pele e realizar o 

procedimento com rapidez. A quantidade de soro 

fisiológico para remover as substâncias algogênicas 

presentes no espaço articular varia de 50 a 500 Ml. 
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Existe uma grande malha entrelaçada que confunde 

os limites entre a esfera médica e a odontológica. 

Sendo que todas as descobertas e avanços científicos 

no campo da medicina, de alguma forma refletem no 

trabalho do cirurgião-dentista. Desse modo, observa-

se que o foco dos atuais experimentos de 

bioengenharia e nanotecnologia - as células tronco – 

provocam repercussões incisivas no âmbito da saúde 

bucal. É animador o pensamento de que a função 

reabilitadora do cirurgião dentista retificada pelas 

tradicionais dentísticas, próteses totais, parciais e 

ascendente implantodontia poderão ser auxiliadas por 

um elemento dental autólogo, produto da colonização 

in vitro de células progenitoras oriundas do tecido 

pulpar, ou ainda que a perda periodontal decorrente 

de traumas e patologias crônicas terão uma terapia 

regeneradora. Percebe-se, então a iminência do 

surgimento de mais uma opção terapêutica no campo 

a odontologia: o uso das células-tronco ou 

progenitoras, não extinguindo as outras linhas de 

resolução que já se consagraram, mas tornando-se 

um elemento em favor do processo de limitação do 

dano ou na reabilitação estomatognática, e da saúde 

geral. O presente trabalho teve caráter informativo e 

discursivo, de forma a oferecer aos profissionais da 

odontologia, um conhecimento básico e atual que seja 

firme com a motivação e a futuras pesquisas 

experimentais nessa área. 
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A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é uma condição 

em que os rins começam a ter uma depleção 

funcional, e isso geralmente obriga ao paciente fazer 

tratamento hemodialítico. As principais doenças que 

levam a uma IRC são hipertensão e diabetes mellitus 

(DM), sendo a hipertensão a principal causa no Brasil. 

Em países desenvolvidos a DM está no topo das 

causas de IRC, e no Brasil esses índices estão 

aumentando progressivamente. A avaliação da 

prevalência da DM em pacientes em Hemodiálise é 

relevante para um melhor planejamento em saúde 

pública, visando à prevenção da evolução da DM para 

uma IRC, a qual resulta em gastos e em altos índices 

de mortalidade e morbidade. O objetivo do presente 

estudo é verificar a prevalência da DM em pacientes 

em tratamento hemodialítico. Trata-se de um estudo 

transversal analítico. Serão solicitados, junto às 

clínicas de diálise públicas e particulares do município 

de Palmas-TO, dados referentes ao programa de 

hemodiálise, no período de 2014 a 2015, constando o 

número de pacientes em tratamento e a doença base 

que os levou a desenvolver IRC. É esperado que a 

prevalência de DM em pacientes que estejam em 

programa de hemodiálise seja alta, podendo ser a 

primeira ou segunda principal causa de IRC. 
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A febre Chikungunya é causada pelo vírus CHIKV, 

transmitida pelo aedes aegypti e a. albopictus. Os 

sintomas são cefaléia, mialgia, exantema 

maculopapular e poliartrite. O diagnóstico se faz tanto 

laboratorial como clinico-epidemiologico, a notificação 

é obrigatória. O presente estudo trata de uma 

pesquisa de campo, analítica e quantitativa cujo 

objetivo principal é avaliar o nível do conhecimento 

dos agentes comunitários de saúde de Porto Nacional 

– TO sobre a Chikungunya e a qualidade dos serviços 

prestados. A pesquisa será realizada nas 16 unidades 

básicas de saúde, os sujeitos serão os 120 agentes 

comunitários. O instrumento de coleta de dados será 

um questionário contendo 10 perguntas objetivas. 

Planeja-se iniciar a aplicação dos questionários 

visitando uma unidade básica de saúde por dia, mas 

isto dependerá da disponibilidade dos sujeitos e dos 

autores. Após a coleta os autores farão o 

agrupamento dos dados brutos seguidos de 

tabulação, onde serão selecionadas as variáveis por 

tabela, seguindo-se de discussão e análise dos 

mesmos à luz da literatura e da metodologia adotada. 

É esperado que a maioria dos agentes comunitários 

de saúde de Porto Nacional não possua 

conhecimentos suficientes sobre Chikungunya por 

falta de aprimoramento profissional individual ou por 

falha da capacitação fornecida pela Secretaria 

Municipal de Saúde.  

Palavras - Chave: Chikungunya, Agentes de Saúde, 

Porto Nacional 
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Pelo fato dos cirurgiões não preverem o desfecho da 

cicatrização, é necessário uma análise prévia da 

melhor técnica de síntese a ser empregada em cada 

tipo de cirurgia. Alguns processos ocorrem desde o 

início da incisão até o desfecho total. Considerando a 

necessidade da realização de suturas de forma 

cuidadosa após incisões operatórias, questiona-se a 

influência que isso traz para saúde do paciente, tanto 

física quanto psicológica no período após a realização 

do procedimento, tendo em vista que a saúde pode 

estar intimamente relacionada com o bem estar, 

podendo ser intrínseco ao resultado final da estética 

de cicatrização de uma ferida. Outra questão a ser 

envolvida, é o modo como o processo de cicatrização 

pós-cirúrgica fica representado para o paciente como 

certa “apresentação do cirurgião” que o fez. O 

presente estudo objetiva analisar os aspectos 

envolvidos no processo de cicatrização em pacientes 

submetidas à cesarianas pela rede pública de saúde 

no município de Porto Nacional para que se possa 

observar, pelo viés do paciente, o desfecho dos 

processos de cicatrização dos padrões de suturas em 

Donatti e intra-dérmica considerando as variáveis 

possíveis como condição fisiológica do paciente e 

cuidados pós-cirúrgicos. 

Palavras-chave: Cesariana; Cicatrização; Donatti; 

Intra-dérmica. 

 

 

AP37- PERFIL DOS CASOS DE MENINGITE NO 

ESTADO DO TOCANTINS 

André Luiz Gomes Tavares MASCARENHAS¹, João 

Ayres do Couto NETO¹, Mateus Wendell de Moraes 

REZENDE¹, Vagner Freitas Aragão JÚNIOR 

Thompson TURÍBIO² 

1 Graduandos do quarto período de Medicina do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 

Porto, Porto Nacional, TO. 

2
 Orientador do Trabalho. Professor do curso de 
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Meningite é uma inflamação das meninges causada 

pela infecção de microorganismos nas meninges 

acometendo importante contingente de pessoas. Este 

trabalho é relevante por haver ainda poucos estudos 

referentes a esta doença e sobre perfil dos 

acometimentos e, para ajudar a um melhor 

planejamento da política de saúde pública. Visando 

descrever e analisar os casos dessa patologia no 

Estado de Tocantins, foram feito análises quantitativos 

e qualitativos de casos entre o período de Agosto de 

2013 a Julho de 2014 disponibilizado no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os 

dados revelaram que os casos acontecem, em maior 

quantidade, nos meses mais quentes do Estado 

(janeiro e fevereiro), acometendo mais homens do que 

mulheres, de raça parda, na faixa etária de um a 

quatro anos, tendo o maior número de incidência na 

cidade de Araguaína (76,71%). O estudo revelou, 

também, que a média de óbitos por meningite em 

Tocantins (6,85%) é menor que a média nacional 

(8,41%), assim como também a prevalência, sendo no 

Tocantins um caso para cada 20 mil habitantes. 

Palavras-chave: Meningite. Tocantins. Perfil 

epidemiológico. 

 

AP38- PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS HEPATITES 

VIRAIS NO MUNICÍPIO DE 

PORTO NACIONAL-TO NO PERÍODO DE 2010-2012 

Deyse Sabrinne de Souza LOPES¹, Déborah Rayssa 

Fernandes CHAVES¹, Évelyn Mayara Rocha BRAGA¹, 

Gabriela Garcia de MOURA¹, Felipe Camargo 

MUNHOZ² 

 

¹ Graduandas do sexto período de Medicina do 
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² Docente da disciplina de Epidemiologia do curso de 

Medicina 

Email para contato: deysesabrinne@hotmail.com, 

0004537@acad.itpacporto.com.br 

As hepatites virais, conceituadas como doenças 

infecciosas virais hepatotrópicas, representam um 

grande problema de saúde pública, dada a sua 

elevada taxa de incidência e prevalência. Os agentes 

etiológicos da doença são distintos, sendo os vírus A, 

B, C, D e E seus principais determinantes. O presente 

estudo apresenta o perfil epidemiológico das hepatites 

virais no município de Porto Nacional, Tocantins, 

durante o período entre 2010 a 2012. Trata-se de um 

estudo quantitativo, descritivo, de caráter 

retrospectivo. Foram utilizadas informações do banco 

de dados do Sistema Nacional de Agravos de 

Notificação Compulsória – SINAN, disponível no 

Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Porto Nacional - 

TO, referentes aos casos notificados de hepatites 

virais. As variáveis e indicadores empregados 

englobaram idade, sexo, vacinação, tipo de hepatite 

suspeita e classificação etiológica. Foram avaliados 

154 casos notificados. Pode-se notar uma maior 

incidência de casos no ano de 2012, equivalente a 

55,84% do total no período analisado. Os dados 

evidenciaram que a faixa etária mais propensa a 

contrair hepatite foi entre 1 a 10 anos, correspondendo 

a 47% do total; o sexo masculino obteve maior 

prevalência, com 53% dos casos; 87% das 

notificações eram de indivíduos de cor parda; 

indivíduos imunizados contra hepatite B 

corresponderam a 53% dos casos em relação à 

hepatite A com 3%; quanto à classificação etiológica o 

vírus do tipo A é o mais notório, correspondendo a 

27% de todos os casos notificados. Evidenciou-se um 

aumento significativo de notificações em 2012, 

justificados, principalmente, em razão de diagnósticos 

inconclusivos e das imunizações feitas de forma 

incompleta. Nota-se que investimentos em educação, 

capacitações em saúde e em medidas preventivas 

seriam alternativas para prevenir e diminuir as 

incidências e problemáticas das hepatites virais. 

 

Palavras-chave: Hepatites virais; perfil 

epidemiológico; Porto Nacional. 

 

AP39- PRATICA E CONHECIMENTO SOBRE 

POSTURA EM ACADÊMICOS DE MEDICINA 
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A possibilidade de se locomover e manter uma 

postura corporal são fatores que garantem a 

sobrevivência e vivencia de indivíduos. Cabe a coluna 

vertebral a exequibilidade dessas funções. A carga 

aumentada sobre o pilar de sustentação do corpo 

acaba por propiciar o aparecimento de lesões. A 

postura adotada ao se sentar, quando incorreta gera 

um esforço e um peso maior sobre a coluna vertebral, 

a posição em que o corpo fica curvado anteriormente 

gera um elevado estiramento dos músculos, 

ligamentos e discos vertebrais, o que acaba causando 

dores lombares. Sabendo da necessidade de uma 

postura adequada ao se sentar em uma carteira por 

horas, faz-se necessário a elaboração de um estudo 

que permita revelar as consequências da má postura 

em acadêmicos, analisando a influência disso em seu 

rendimento e aprendizado. Escolher o curso de 

medicina para realizar essa verificação é conveniente 

para saber se os alunos de medicina possuem 

conhecimento do que seria uma postura adequada e 

dos problemas que a falta dela acarreta, se estes 

possuem o conhecimento de como se sentar, mas não 

põem em pratica por desleixo; se não possuem esse 

conhecimento e por isso sentam-se com desleixo; ou 

possuem esse conhecimento e sentam-se de modo 

correto; já que devem saber instruir os demais a 

prevenir enfermidades posturais. Vale salientar que 

essa grande demanda de tratamentos para dores na 

coluna custa ao estado, segundo os dados do 

ministério da previdência social, valores que desde 

2001 ultrapassam um bilhão de reais e que crescem a 

cada ano, o que salienta a necessidade de realizar-se 

um estudo como o proposto. O estudo visa esclarecer 

o nível de conhecimento e utilização sobre má postura 

de modo consciente em discentes do curso de 

medicina de uma instituição de ensino superior, 

fazendo-se necessário para a realização do mesmo a 

utilização máquina fotográfica, questionário e software 

computacional. 

Palavras chave: Postura. Estudante. Conhecimento.    
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Alterações de mucosa bucal e condições patológicas 

sistêmicas frequentemente fazem parte da casuística 

do consultório do Cirurgião - Dentista. A autora relata 

um caso deparacococcidioidomicose em homem de 

68 anos de idade, melanoderma, fumante cuja 

abordagem durante visita domiciliar de busca ativa do 

serviço público de saúde bucal – SUS evidenciou o 

PCM comprovado por meio de biopsia de tecido bucal. 

Este trabalho ressalta a importância do CD como 

profissional de relevancia no auxilio de diagnosticos, 

bem como a necessidade de sua integração à  equipe 

interdisciplinar de saúde. 

 

AP41- NEURALGIA DO TRIGÊMIO – RELATO DE 

CASO CLÍNICO 
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LATED – LIGA ACADÊMICA PARA O TRATAMENTO 

E ESTUDO DA DOR. 
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A neuralgia do trigêmeo (NT) se trata de uma dor 

hemifacial localizada em uma das três divisões do 

nervo trigêmeo. A dor é em choque, paroxística, 

de curtíssima duração, apresenta zonas gatilhos, na 

pele, na mucosa ou mesmo no elemento dental. O 

diagnóstico é geralmente feito pela história do 

paciente, sendo necessário bastante atenção para 

eliminar outros tantos diagnósticos diferenciais. O 

tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. No clínico se 

utiliza, principalmente anti-convulsivantes, como a 

carbamazepina. O tratamento cirúrgico é utilizado em 

50% dos casos por falhas no tratamento 

medicamentoso. São eles: Gangliólise por 

radiofrequência; rizólise percutânea retrogasseriana 

com glicerol; e descompressão microvascular da raiz 

do nervo trigêmeo (cirurgia de Janetta). O presente 

trabalho apresenta o relato de caso da senhora 

M.A.S.P, 73 anos, 55 kg, 1,57 m, acometida pela NT 

entre os anos de 2000 e 2003. O diagnóstico 

diferencial foi realizado assim que começaram os 

sintomas da doença, sendo feito utilização de 

medicação indicada para a NT e analgésicos, que não 

apresentaram efeitos significativos. Inicia-se o 

tratamento cirúrgico por rizólise percutânea com 

glicerol, em 2001, procedimento que precisou ser 

repetido visando melhora do quadro, mas sem 

sucesso, esses procedimentos causaram na paciente 

o ressecamento da glândula lacrimal, úlcera na 

córnea, parestesia da face e perda do tônus da 

comissura labial esquerda. Recorre-se a outro 

procedimento, a cirurgia de Janetta, em que houve 4 

meses de recuperação da dor cirúrgica, sendo 

finalmente obtido sucesso e recuperação do caso. A 

NT afeta 2-5 pessoas em cada 100.000. A 

identificação adequada dessa doença é fundamental 

para um bom prognóstico e posterior tratamento, 

podendo devolver a qualidade de vida para esses 

pacientes que tanto sofrem com a dor intermitente e 

insuportável. 

AP42- COMO FAZER A CORRETA PRESCRIÇÃO 

MEDICAMENTOSA? 
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O ato de indicar o uso de fármacos é feito por meio da 

receita, a qual se caracteriza por uma prescrição 

escrita de medicamento, contendo orientação de uso 

para o paciente, efetuada por profissional legalmente 

habilitado.As receitas podem ser basicamente de três 

tipos: comum, empregada na prescrição da maioria 

dos fármacos de uso odontológico; magistral, indicada 

para selecionar substâncias ou medicamentos, 

quantidades e formas de apresentação, sendo 

preparada pelo farmacêutico em farmácias de 

manipulação, atendendo às necessidades 

terapêuticas dos pacientes, como as soluções de 

digluconato de clorexidina e de Controle Especial 

utilizada na prescrição de fármacos ou substâncias 

sujeitas a controle especial, regulamentada pela 

portaria 344/98 do Ministério da Saúde. Segundo a 

Organização Mundial de Saúde, as prescrições devem 

conter nome, endereço, telefone e assinatura do 

prescritor, nome, endereço e idade do paciente, nome 

genérico ou comercial e concentração do fármaco, 

forma farmacêutica e quantidade total do fármaco a 

ser utilizado, instruções, advertências e data. De 

acordo com Organização Mundial de Saúde, uma 

prescrição adequada deve ser elaborada de modo 

legível e conter informações suficientes para permitir a 

correta administração do medicamento. A prescrição 

de medicamento busca garantir ao paciente os 

benefícios de sua administração e limitar a 

automedicação, devendo sua confecção se basear 

nas normas relativas aos medicamentos vigentes do 

País. A maioria dos erros de medicação ocorre no 
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estágio de prescrição, o que pode comprometer a 

compreensão, qualidade e efetividade do tratamento 

farmacológico, bem como predispor ao aparecimento 

de eventos adversos. Ao considerarmos que os anti-

inflamatórios, analgésicos e antibióticos foram os 

grupos farmacológicos mais prescritos por parte dos 

cirurgiões dentistas, constata-se um alerta importante, 

tendo em vista que tais problemáticas associadas a 

estes medicamentos aumentariam o risco de efeitos 

adversos, interações e resistência 

medicamentosa. Farmacos mais utilizados: 

Antibioticos: Os antibióticos são substâncias químicas, 

obtidas de microorganismos vivos, que tem a 

propriedade de inbir o crescimento de 

microorganismos patológicos ou destruí-

los. Antiinflamatórios:  indicado para diminuir ou 

prevenir processo inflamatório Anagélsico:  são 

geralmente empregados por períodos curtos, com 

objetivo de controlar a dor aguda de baixa intesidade. 

Palavras-chave: receita, prescrição, medicamentosa. 
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Este trabalho visa expor um relato de caso de autoria 

de BUENO et al, pela Universidade Federal de 

Cuiabá, Cuiabá, MT; e Universidade Federal de Goiás, 

Goiânia, Goiás, a respeito de um câncer denominado 

condrossarcoma mesequimal, na região do elemento 

dentário 18, de acordo com a notação de dentes 

permanentes no sistema universal/Americano, que 

imitava uma periodontite apical. O Paciente do sexo 

feminino de 28 anos de idade foi encaminhado a um 

endodontista, com queixa de dor no dente 18. Ele 

recebeu tratamento de canal devido ao diagnóstico de 

infecção endodôntica primária associada a 

periodontite apical. Cerca de 45 dias após o 

tratamento endodôntico, foram observados inchaço 

gengival e dor intensa. O endodontista acreditava que 

os sintomas eram devido a uma lesão de bifurcação, e 

a opção de tratamento escolhido foi a extração do 

dente. Sete dias após a remoção da sutura, um 

inchaço foi observado na região. O paciente foi 

encaminhado para um cirurgião oral e maxilofacial. 

Foram tomadas radiografias panorâmicas e 

periapicais, sendo observado um intenso crescimento 

da lesão. Exames de imagem (tomografia 

computadorizada, cintilografia) mostraram uma área 

radiolúcida destrutiva. A biópsia foi realizada, e a 

amostra de tecido (histopatologia) foi enviada para 

exame, o Serviço de Patologia Clínica da 

Universidade de Cuiabá, onde o diagnóstico de 

condrossarcoma mesenquimal foi confirmado. O 

objetivo desse trabalho é elucidar a necessidade de 

avaliar minunciosamente o caso de cada paciente, 

utilizando de todos os meios disponíveis para isso, 

como por exemplo, os exames complementares. 

Como já elucidado, uma patologia foi inicialmente 

confundida por outra e a investigação detalhada foi de 

suma importância para que se chegasse ao 

diagnóstico final. 

Palavras-chave: Condrossarcoma Mesenquimal; 

periodontite apical; exames complementares.d 
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Dor e disfunção da ATM são comuns. Propôs-se que 

resultam de uma larga variedade de fatores 

etiológicos, tanto traumáticos como não-traumáticos.  

A síndrome de sinais e sintomas (dor, alteração de 

função, ruídos articulares) é um problema de todo o 

sistema mastigatório: dentes, ossos gnáticos, 

articulações e músculos. Pela extrema complexidade 

dessa doença, a presente discussão é limitada a um 

breve resumo dos aspectos da doença que são 

dirigidos à produção da dor. Quase 15% dos adultos 

norte-americanos experimentam dor facial e cervical, 

sensibilidade facial e cefaleia provocada por DTM, 

mas menos que 1% deles apresentam sintomas com 

gravidade suficiente para justificar uma avaliação ou 

intervenção profissional. Uma vez diagnosticada, o 

Hiperboloide é um instrumento de mastigação capaz 

de fortalecer, alongar muscular, realinhar estruturas 

ósseas sendo indispensável no tratamento dessa 

patologia. Seus exercícios agem diretamente na raiz 

do problema, realizando um reequilíbrio das estruturas 

e diminuindo o mesmo cessando os sinais e sintomas 

podendo curar vários tipos de DTM. Pela DTM ser 

uma patologia que se adquire ao longo tempo, muitas 

vezes atividades diárias feitas de forma errada, como 

comer de um lado só, roer unhas, pelo o estresse e 

outros motivos que deve ser investigados, seu 

tratamento depende da sua gravidade. Assim o 

hiperboloide deve ser utilizado diariamente, a fim de 

reestruturar o vício causador e restaurar a anatomia 

correta da articulação temporomandibular. 

Palavras-chaves: Fisioterapia aplicada no tratamento 

da DTM.

 

 

 

 

 

Pôsteres 

 

Os pôsteres deverão ser apresentados pelos autores do trabalho. A apresentação deverá ser realizada durante todo 

o período determinado pela organização do evento no ato da aprovação do trabalho. Os apresentadores deverão 

também esclarecer dúvidas em momento posterior à apresentação. O trabalho poderá ser avaliado a qualquer 

momento do período de apresentação determinado. Serão avaliados: a qualidade do pôster; a qualidade da 

apresentação; o conhecimento do apresentador a respeito do trabalho e do tema. A ausência de algum autor durante 

a apresentação deverá ser informada previamente à organização do evento, e só será aceita caso esteja relacionada 

a choque de horário com palestra que o autor esteja inscrito. O poster deverá apresentar as dimensões mínimas de 

1,10m de altura por 0,90m de largura e máximas de 1,20m de altura por 0,90m de largura. Deverá conter: Título do 

trabalho, nomes dos autores e orientador, a identificação da instituição do orientador, foto dos autores, corpo do 

trabalho. A divisão do trabalho em seções (Introdução, Material e métodos, etc.) fica a critério dos autores e 

orientador. O trabalho exposto deve estar de acordo com o que foi inscrito por meio do resumo, sem informações 

conflitantes. 

 

P01- CONDIÇÕES DE TRÂNSITO QUE PROVOCAM 

ACIDENTES EM PORTO NACIONAL (TO).  
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Os acidentes de trânsito se transformaram em uma 

das celeumas mais graves que a sociedade brasileira 

enfrenta no seu cotidiano. Trata-se de um problema 
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de saúde pública no Brasil, pois os acidentes de 

trânsito desecadeam incapacidades permanentes, 

psíquicas nos acidentados, quando não os levam a 

óbitos. A prevalência dos distúrbios psicológicos pós-

acidentes provoca alteração na qualidade de vida das 

vítimas. A escassez de educação de trânsito aliado 

com a péssima pavimentação, sinalização, condições 

físicas da via e não obediência de preferência na 

rotatória são situações que tornam a circulação de 

automóveis e pedestres perigosas e 

consequentemente com a probabilidade de ocorrer 

acidentes fatais e incapacitantes em Porto Nacional. 

Dessa forma medidas que colaborem a favor da 

segurança frente aos acidentes de trânsito, como a 

implantação do uso de bafômetros, radares, lombadas 

eletrônicas e pavimentação adequada e a obediência 

dos motorista e pedestre com as leis de trânsito são 

fundamentais para redução da morbidade física e 

psicológica tidas por acidentes de trânsito.     No 

município de Porto Nacional essas medidas de maior 

tecnologia ainda não foram adotadas de forma 

adequada, e os índices de mortalidade devem ser 

atribuídos à falta de implantação de sinalização em 

locais de trafego e de uma não efetivação de 

fiscalização por agentes de trânsito. Assim, é notório 

adoção de medidas para favorecer a segurança dos 

pedestre e motorista no município. O presente projeto 

tem como objetivo realizar uma investigação a 

respeito do trânsito de Porto Nacional Tocantins, no 

sentindo de denunciar as principais irregularidades 

marcadas pela negligência ou imprudência de 

motoristas e pedestres, além de abordar sobre a não 

efetivação de uma fiscalização rígida para assegurar 

as leis de trânsito e relatar a falta de engenharia de 

trânsito que o município de Porto Nacional possui 

como as principais causas de morbidades físicas s e 

psicológicas desencadeadas por acidentes de trânsito 

no município. Desse modo, há uma relevância o 

presente artigo, pois no município de Porto Nacional 

não houve um estudo direcionado para as condições 

de trânsito que será abordadas nesse artigo. 

Caracteriza-se como uma pesquisa analítica e 

exploratória. No contexto da metodologia quantitativa 

aplicada as condições de trânsito no município de 

Porto Nacional Tocantins. Fizeram parte da amostra a 

contabilização de semáforos funcionantes, houve a 

análise da quantidade de lombadas sinalizadas e a 

observação de fluxo e obediência na preferência 

durante a passagem na rotatória. Os dados serão 

coletados por meio da quantificação da sinalização 

das principais vias de tráfego de automóveis 

existentes no município de Porto Nacional, além das 

condições de pavimentação das mesmas e os meios 

de segurança contra acidentes (Placas, lombadas, 

rotatórias). Será realizada a análise do sistema de 

fiscalização dos órgãos responsáveis pelo trânsito e o 

respeito por parte de motoristas e pedestres às leis de 

trânsito. Os resultados obtidos serão enquadrados em 

comparação as normas contidas no Código de 

Trânsito Brasileiro, de modo que serão elaboradas 

medidas possíveis para atenuar os principais 

problemas existentes no município. 

Palavras chave: Acidentes de transito, cidadania, 

prevenção 

 

P02- HISTOPATOLOGIA DA MALFORMAÇAO 

CONGENITA DAS FISSURAS LÁBIO-PALATINAS: 

Revisão de Literatura 

Edhilma Patrícia Lins COELHO, Nathalia Dayanne 

Neves PORTILHO, Josefa Moreira Do Nascimento 

ROCHA, André Moreira ROCHA 

e-mail: nathaliadayanne25@gmail.com 

 

A mais frequente dentre as anomalias craniofaciais é a 

fissura de lábio e/ou palato, sendo uma malformação 

congênita que ocorre durante o desenvolvimento 

embrionário. A fissura labial é uma abertura que tem 

início na lateral do lábio superior, dividindo-se em dois 

segmentos, a mesma pode limitar-se ao lábio ou 

estender-se a outras partes da cavidade oral. As 

implicações inerentes às fissuras são descritas na 

literatura sob três aspectos: estético, funcional e 

emocional.      Existem diferentes tipos de fissuras: 

Apenas uma fenda no lábio superior; apenas uma 

fenda no palato, uma fenda no lábio superior e no 

palato.  O objetivo deste estudo é esclarecer as várias 
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formas de diagnóstico, tratamento e prevenção dessa 

malformação congênita, assim como, apresentar as 

diversas manifestações da fissura labiopalatal em 

crianças A fissura pode ser identificada antes do 

nascimento a partir da décima quarta semana de 

gestação por meio do ultrassom o que permite que os 

pais e familiares recebam aconselhamento e 

orientações.                  O método de tratamento mais 

utilizado atualmente é o fechamento do lábio com 3 

meses de idade e o do palato, em tempo único, com 1 

ano de idade. O enxerto ósseo alveolar é realizado 

entre 7 anos e 9 anos de idade, quando o dente 

canino está próximo a sua irrupção. A cirurgia 

ortognática é feita entre 13 anos e 15 anos de idade. A 

cirurgia final do paciente fissurado é a rinoplastia 

secundária, para correção da deformidade nasal 

residual.              Atualmente estudos relacionados às 

fissuras relatam que fatores ambientais como: droga 

(incluindo vários medicamentos), tabagismo materno, 

infecções, deficiência de vitamina B ácido fólico e uso 

de álcool materno, podem aumentar o risco de 

provocar essa malformação, assim sendo, os fatores 

de prevenção estão relacionados ao não uso destes. 

 

P03- REFLUXO GASTROESOFÁGICO: REVISÃO 

DE LITERATURA 

Alessandria de S. e Silva ROSA, Cristiane de Sousa 

França CIRQUEIRA, Fernanda Sulino RIBEIRO, 

Kaoana de Souza MILHOMEM 

 

Refluxo gastroesofágico é uma doença crônica 

digestiva que ocorre quando o esfíncter esofágico 

inferior abre espontaneamente por diferentes períodos 

de tempo, ou não fecha corretamente onde o 

conteúdo estomacal sobe para o esôfago. A doença 

do refluxo gastroesofágico é muitas vezes causada 

pelo refluxo ácido biliar ou líquido dentro do esôfago. 

No entanto, se esta válvula do esfíncter relaxa 

anormalmente ou enfraquece, o ácido do estômago 

pode ser empurrado de volta para o esôfago, 

causando azia frequente. Quando empurrado para 

trás o ácido pode irritar a mucosa do esôfago, 

causando a inflamação (esofagite). Ao longo do 

tempo, a inflamação pode corroer o esôfago, 

causando complicações como hemorragia ou 

problemas respiratórios. A doença pode ser 

identificada através de alguns diagnósticos: 

Radiograma do sistema digestivo superior, 

endoscopia, eletro cardiograma (ECG), testes para 

monitorar a quantidade de ácido no esôfago e medir o 

movimento do alimento para o esôfago. O tratamento 

pode envolver uma ou mais alterações do estilo de 

vida, medicamentos ou cirurgia. 

Palavras chave: 

 

P04- INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA 

PACIENTES COM ALZHEIMER. 

¹ Ana de JESUS, ¹ Emília Lira ROCHA, ¹ Rosemeire 

Pereira GLÓRIA, ¹ Valminda Flauzino da SILVA 

Felipe Camargo MUNHOZ² 

 

¹ Graduandos do primeiro período de Enfermagem do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto  

² Professor da disciplina de Anatomia Humana I do 

curso de Enfermagem  

 

Alzheimer é uma doença que afeta o sistema 

neurológico principalmente de pessoas idosas, não 

tem cura, mas, pode ser controlada, para evitar que os 

sintomas aumentem. Primeiro sintoma, perda de 

memória, que faz dessa pessoa completamente 

dependente dos seus familiares. O papel do 

enfermeiro é auxiliar os cuidados que serão prestados 

ao paciente, estabelecendo um vinculo entre eles, 

ajudando na comunicação, orientando o paciente 

quanto ao tempo e espaço, ajudar o paciente a lembra 

das coisas passadas, na alimentação, higiene, fazer 

exercícios físicos, tentar interagir o paciente e família, 

orientar nas horas de tomar remédios, ajuda-lo, 

monitorar seus sinais vitais. 

Palavras-chave: 

 

P05- LABIRINTITE 

Goret Emanuela Bandeira Aires dos SANTOS¹ 

Esp.Thiago Teles Medeiros MELO² 

Felipe Camargo MUNHOZ³ 
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¹Graduanda do primeiro período de Enfermagem do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto 

²Orientador e graduando do quarto período de 

Medicina do Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos Porto 

³Professor da disciplina de Anatomia do curso de 

Enfermagem 

Email para contato: goret.emanuela@gmail.com 

 

A labirintite, conceituada como doença que é uma 

inflamação no ouvido interno, o labirinto é responsável 

pela audição e equilíbrio, geralmente é causada por 

uma infecção no ouvido. É uma patologia que pode 

atingir todas as idades, embora seja mais comum 

entre mulheres de 40 a 60 anos de idade, cujos 

principais sintomas são tonturas e vertigens e ela 

pode ser de origem emocional ou física, que podem 

estar relacionadas com crises de ansiedade patológica 

devido a situações estressantes, e os calmantes 

podem ser indicados, assim como medicamentos para 

evitar os vômitos e o mal estar, o acompanhamento de 

um psicólogo, psicanalista ou psiquiatra faz-se 

necessário e, muitas vezes, é essencial para a cura da 

doença. Na maioria das vezes o diagnóstico é clínico. 

O que quer dizer que o médico no consultório pode 

chegar ao diagnóstico apenas com a história do 

paciente e o exame físico. Em alguns casos, podemos 

dispor de exames complementares que incluem testes 

de audição, provas labirínticas e exames de imagem 

como ressonância magnética e tomografia 

computadorizada (para detectar a presença de 

tumores). O tratamento para a labirintite é feito com 

remédios receitados pelo neurologista ou 

otorrinolaringologista e com o uso de remédios 

caseiros e naturais. Além disso, a fisioterapia é 

fundamental para ajudar a tratar a labirintite, pois o 

paciente aprende exercícios para melhorar os 

problemas de equilíbrio, por exemplo, assim como a 

alimentação, pois existem alguns alimentos que 

podem piorar as crises de labirintite, como os doces e 

os industrializados. Nota-se que, essa patologia está 

diretamente ligada ao labirinto que interage com 

outros sistemas do organismo como o sistema visual 

(olhos) e sistema musculoesquelético (ossos e 

articulações) para manter o equilíbrio corporal é de 

suma importância pacientes que sofrem de labirintite 

obter a cura. 

Palavras-chave: Inflamação, Ouvido Interno,Labirinto, 

Labirintite. 

 

P06- HIPOPARATIREOIDISMO: REVISÃO DE 

LITERATURA 

Karyne Aires FERNANDES, Keila Cristina De MELO, 

Max Silane Guimaraes MORAES,                Uederlei 

Pinto De ALMEIDA. Carlos Augusto Bucar NETO, 

Nathalie Adamaglu de MENDONÇA, Aparecida 

Aragonez Essado MAYA, Felipe Camargo MUNHOZ 

 

É uma doença provocada pelo mal funcionamento das 

glândulas paratireoides, que são quatro pequenas 

glândulas localizadas na parte posterior à glândula 

tireoide. As paratireoides produzem o PTH 

paratormônio, que participa do sistema endócrino, 

controla e regula os níveis de cálcio na corrente 

sanguínea. Principais causas do hipoparatireoidismo: 

Pós-cirúrgico e hereditário. Na fisiopatologia do 

hipoparatireoidismo, a calcitonina é antagônica aos 

efeitos do PTH, ela inibe a ação dos osteoclastos, das 

células que participam da reabsorção óssea, por outro 

lado o paratormônio é induzido pelo cálcio a fazerem a 

reabsorção. O cálcio, sendo um dos agentes 

ativadores de impulsos do sistema nervoso, muscular 

e ósseo, com sua deficiência, causa despolarização 

dos neurônios e fibras musculares. O feedback 

negativo do paratormônio ocorre pela hipofunçao do 

hormônio PTH, quando diminui o PTH, diminui o cálcio 

no sangue; quando diminui o cálcio no sangue 

aumenta o PTH. No mecanismo da contração 

muscular o cálcio é um potencializador de ação de 

actina e miosina, que ativa a contração e relaxamento 

musculares. Os sintomas do hipoparatireoidismo estão 

relacionados com a falta de cálcio no organismo, 

podendo ocorrer, dormências em mãos, pés e 

extremidades, cãibras, dores musculares, espasmos 

musculares, tetânia. Fraqueza muscular, arritmia 
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cardíaca, hipoplásia (falta de desenvolvimento) do 

esmalte dentário. O tratamento pode ser feito com 

reposição de cálcio e vitamina D, além do uso de 

alguns diuréticos que retém cálcio no sangue, a 

administração do hormônio PTH injetável para tratar o 

hipoparatireoidismo, já em uso em alguns casos 

específicos, sendo mais utilizados a reposição de 

cálcio e vitamina D, devido o menor custo. 

Palavras-Chave: Paratireóides, Metabolismo ósseo, 

Patologias ósseas 

 

P07- FENILCETONÚRIA: UMA BREVE REVISÃO DA 

LITERATURA 

Deyse Sabrinne de Souza LOPES¹, Déborah Rayssa 

Fernandes CHAVES¹, Évelyn Mayara Rocha BRAGA¹, 

Gabriela Garcia de MOURA¹, Felipe Camargo 

MUNHOZ² 

 

¹ Graduandas do sexto período de Medicina do 
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Email para contato: deysesabrinne@hotmail.com/ 

0004537@acad.itpacporto.com.br 

 

A fenilcetonúria, também conhecida como PKU, 

compreende uma doença autossômica recessiva, 

caracterizada como um distúrbio metabólico de 

aminoácidos, desencadeada por mutações no gene 

localizado no cromossomo 12q22-q24, que codifica a 

enzima hepática fenilalanina-hidroxalase (PAH) 

responsável pela hidroxilação do aminoácido 

fenilalanina (PHE) em tirosina. Reconhecida em 1934, 

pelo médico norueguês Asbjorn Folling, a doença é 

uma hiperfenilalaninemia grave que requer 

intervenção terapêutica precoce, visto que a 

deficiência de PAH promove elevação nos níveis 

séricos de fenilalanina no sangue, evento este, tóxico 

ao sistema nervoso central.Retardo mental, 

microcefalia, convulsões, irritabilidade, retardo na fala, 

hiperatividade, hipopigmentação cutânea, eczemas e 

odor de rato na urina são algumas das manifestações 

clínicas da PKU.  O diagnóstico precoce nos primeiros 

dias de vida através da triagem neonatal para PKU 

representa uma estratégia que visa detectar 

precocemente a doença e prevenir as suas 

complicações. Os recém-nascidos diagnosticados com 

fenilcetonúria devem ser tratados imediatamente, 

administrando-se uma dieta que não contenha PHE. 

Devido à restrita ingestão de fenilalanina na dieta dos 

doentes, os alimentos de origem animal são 

raramente utilizados, assim o consumo de proteínas é 

deficiente. A terapia dietética deve ser seguida de 

forma criteriosa, uma vez que compreende um recurso 

eficiente para inibir o desenvolvimento de disfunções 

neurológicas, psicomotoras e cognitivas. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que o diagnóstico e 

tratamento precoces são as alternativas mais efetiva 

para evitar os efeitos danosos da PKU, portanto, 

quanto mais investimentos em pesquisas voltados 

para métodos diagnósticos e terapêuticos, menos 

sequelas se consolidarão nos fenilcetonúricos. 

Palavras-Chave: Fenilcetonúria; Fenilalanina-

hidroxalase; Mutação gênica. 

 

P08- DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA 

SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO E L.E. R. 

Brena CÁSSIA, Cryslane GOMES, Leticya GOMES, 

Rithyellem LOURANE. 

Felipe   Camargo MUNHOZ 

 

Síndrome do túnel do carpo é uma neuropatia 

resultante da compressão do nervo mediano no canal 

do carpo, estrutura anatômica que se localiza entre a 

mão e o antebraço. Através desse túnel rígido, além 

do nervo mediano, passam os tendões flexores que 

são revestidos pelo tecido sinovial. Qualquer situação 

que aumente a pressão dentro do canal provoca 

compressão do nervo mediano e a síndrome do túnel 

do carpo. A causa principal da síndrome do túnel do 

carpo é a L.E.R. (Lesão do Esforço Repetitivo), gerada 

por movimentos repetitivos como digitar ou tocar 

instrumentos musicais. Existem também causas 

traumáticas (quedas e fraturas), inflamatórias (artrite 

reumatoide), hormonais e medicamentosas. Tumores 

também estão entre as possíveis causas da síndrome. 
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O principal sintoma é a par estesia, uma sensação de 

formigamento, de dormência, que se manifesta mais à 

noite e ocorre fundamentalmente na área de 

enervação do nervo mediano. A evolução da síndrome 

dificulta manipular estruturas pequenas e executar 

tarefas simples como pregar um botão, enfiar uma 

agulha, segurar uma xícara. Dois testes ajudam a 

estabelecer o diagnóstico: o teste de Falem e o teste 

de Túnel. O primeiro consiste em dobrar o punho e 

mantê-lo fletido durante um minuto. Como essa 

posição aumenta a pressão intracarpeana, se houver 

compressão do nervo, os sintomas pioram. O teste de 

Túnel consiste em percutir o nervo mediano. Se ele 

estiver comprometido, a sensação será de choque e 

formigamento. Em alguns casos, é necessário pedir 

uma eletroneuromiografia para fechar o diagnóstico. O 

tratamento leva em conta o grau de comprometimento 

da doença. Se for leve, indica-se a colocação de uma 

órtese para imobilizar o pulso e o uso de anti-

inflamatório não hormonal. Se não houver melhora, 

aplica-se cortisona dentro do canal do carpo. 

Esgotadas as possibilidades de tratamento clínico, é 

indicada a cirurgia. 

Palavras‐chave: Síndrome do túnel do 

carpo/eletroneuromiografia; Síndrome do túnel do 

carpo/órtese; Síndrome do túnel do 

carpo/diagnóstico; Nervo mediano 

 

P09- DOENÇA DE PAGET DO OSSO 

Tailine Santana SANTOS; Meirenalva Alves  Dos 

SANTOS,  Valmirene Teixeira SANTOS;  Bruna 

Redomar Ribeiro SPENER , Andreia Coelho 

BARBOSA 

Felipe Camargo MUNHOZ 

Aparecida Aragonêz Essado MAYA 

 

A doença de Paget do osso é um problema crónico 

em que se verifica uma alteração do 

metabolismo ósseo. Em vez de um processo normal e 

constante de produção e substituição de tecido ósseo, 

dá-se uma perda rápida, ou reabsorção, de cálcio e de 

outros minerais ósseos. A medula é então substituída 

por tecido fibroso e há uma proliferação de vasos 

sanguíneos, de crescimento muitas vezes rápido e 

caótico. O osso recém-formado tem uma estrutura 

anormal, sendo menos compacto e contendo 

mais vasos sanguíneos do que o osso normal. Como 

resultado, os ossos afetados podem ficam deformados 

e frágeis com predisposição a fraturas espontâneas. A 

doença pode existir durante anos sem produzir 

sintomas óbvios, pelo que a sua incidência é difícil de 

calcular. Contudo, os especialistas calculam que cerca 

de 3% das pessoas com mais de 40 anos sofrem, em 

alguma medida, da doença de Paget do osso. A 

incidência é proporcionalmente maior entre as 

pessoas mais idosas. A causa da doença de 

Paget ainda é idiopática, Os osteoclastos apresentam 

inclusões filamentosas intranucleares sugerindo lesão 

celular mediada por vírus. Ocasionalmente observa-se 

uma influência hereditária. Os sintomas variam 

consoante o local afetado, mas a dor nos ossos é um 

sintoma comum. Os ossos atingidos com maior 

frequência são a tíbia, o fémur, o ilíaco, as vértebras e 

o crânio. O diagnóstico é realizado habitualmente por 

meio de achados radiológicos e laboratoriais. No 

tratamento medicamentoso, é feita uma terapia padrão 

utilizando bifosfonatos de última geração, como, por 

exemplo, o ácido zoledrônico; porém, na avaliação 

rotineira destes pacientes, frequentemente, não são 

contemplados itens de qualidade de vida e, além 

disso, não há reversão de complicações. 

Palavras-chave: Paget; Patologia;Deformidade 
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Caracterizada pela dor craniofacial e cervical 

provocada pelo alongamento do processo estilóide ou 

calcificação do ligamento estilo-hioide. A apófise 

estiloide (projeção óssea que se limita na porção 

timpânica do osso temporal), de forma alongada, 

cilíndrica e afunilada que se origina ântero-medial ao 

processo mastóide, posterior a faringe, entre as 

artérias carótidas internas e externas. Em condições 

normais varia de 2 a 2,5 cm de comprimento. Cerca 

de 4%da população apresenta o processo estilóide 

alongado, entretanto, somente de 4-10% destes são 

sintomáticos, evidenciando em maior quantidade no 

sexo feminino, em idade a partir dos 30 anos e sem 

disposição para uni ou bilateral. Dentre os principais 

sintomas, destacam-se as dores referidas à garganta, 

língua, olhos, terço médio da face, articulação 

temporomandibular e ouvido. Os sintomas para 

faríngeos incluindo sensação de corpo estranho, 

disfagia, dificuldade de abertura bucal, dificuldade de 

fonação, sensação de queimação, parestesia, 

siolorreia e restrição de movimento da cabeça. 

Sintomas auditivos como surdez e zumbidos, incluindo 

ainda distúrbios visuais. O diagnóstico é baseado no 

exame clinico e radiológico. A palpação da fossa 

tonsilar pode indicar um alongamento da apófise 

estiloide, mas que não indica seu tamanho. A 

utilização de exames de imagem como a radiografia 

de crânio e a tomografia computadorizada, são as 

técnicas mais precisas no diagnóstico da síndrome de 

Eagle´s. O tratamento pode ser classificado como 

paliativo, com o uso de analgésicos, anti-inflamatórios 

e infiltração local com corticóide, ou pode ser 

corretivo, através dos procedimentos cirúrgicos: 

estiloidectomia, com acesso intra-oral ou cervicotomia 

longitudinal na borda do músculo 

esternocleidomastoideo com acesso extra-oral para a 

retirada do processo estiloide. O procedimento intra-

oral, possui um risco maior em relação ao acesso 

extra-oral, devido a artéria carótida inerna localizar-se 

próximo ao local da cirurgia. 

Palavras-chave: Síndrome de Eagle; processo 

estiloide; mialgia cervical. 

 

P11- ATRITE REUMATOIDE: CAUSAS, SINTOMAS, 

 TRATAMENTO  E EVOLUÇÃO DE PESQUISA DA 

DOENÇA 

Rayana do Bonfim L. da CONCEIÇÃO, Raquel 

Cristina Amorim dos SANTOS, Nathalya Louany 

FONTES, Thaynara Rodrigues da SILVA, Felipe 

Camargo MUNHOZ  

 

Atrite reumatoide uma doença inflamatória crônica, 

autoimune que afeta as membranas sinoviais. Por ser 

crônica ela pode afetar diversas partes do organismo 

embora atinja principalmente a articulação e por ser 

crônica não consegue obter sua cura, mais sim seu 

controle, e as causa ainda são desconhecida, mas já 

sabem que ela e  autoimune, ou seja  os tecidos são 

atacados pelo próprio sistema imunológico do corpo. 

Além disso, pessoa com histórico familiar de atrite 

reumatoide tem mais risco de se desenvolver devido 

maior predisposição genética. Os principais sintomas 

são inchaço, dor e inflamação nas membranas 

sinoviais. E se o paciente não se tratar corretamente 

pode afetar seu cotidiano como não conseguir fazer 

tarefa simples do cotidiano como abria um creme 

dental, relato de uma paciente com atrite reumatoide 

Prycila Torres 32 anos, suas dores começaram 

discreta e passaram a ser intensas e depois começou 

sua mão inchada com dificuldade de realizar 

movimentos finos ate um dia ela acordou com seus 

tornozelos inchados e seus pulsos doíam muito, foi 

para o pronto socorro e sua medica diagnosticou ela 

tinha Ar.E seu tratamento e varia de acordo com a 

característica do endivido com a doença e o medico 

reumatologista traça um plano de tratamento para o 

ínvido de acordo com o grau da sua doença que pode 

ser medicamentosos ou não medicamentosos existe 

vários tipos de medicação para o tratamento. 

Palavra chave: atrite reumatoide, distúrbios 

articulares 

 

P12- DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER 

BUCAL 
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Bruno Arlindo OLIVEIRA², Ana Paula Alves Gonçalves 

LACERDA, Mariana Vargas Lindemaier e Silva² e 

Felipe Camargo MUNHOZ². 
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Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto 
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Email para contato: Fonseca.rochelle@hotmail.com  

O câncer de boca é uma denominação que inclui os 

cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa bucal, 

gengivas, palato duro, língua e assoalho de boca). O 

câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas, 

e registra maior ocorrência no lábio inferior em relação 

ao superior. O câncer em outras regiões da boca 

acomete principalmente tabagista e os riscos 

aumentam quando o mesmo é alcoólatra.  Os fatores 

de risco estão relacionados com pessoas com idade 

superior a 40 anos, vicio de fumar cachimbos e 

cigarros, etilistas, má higiene bucal e uso de próteses 

dentárias mal- ajustadas.  O principal sintoma é o 

aparecimento de feridas na boca que não cicatrizam 

em uma semana. Outros sintomas são aparecimento 

de ulceras superficial, com menos de 2 cm de 

diâmetro, indolores (podendo sangrar ou não) e 

manchas esbranquiçadas ou avermelhadas nos lábios 

ou na mucosa bucal. Dificuldade para falar, mastigar e 

engolir, emagrecimento acentuado, dor e presença de 

linfadenomegalia cervical são sinais de câncer bucal 

em estágio avançado. Pessoas com mais de 40 anos, 

dentes fraturados, fumantes e portadores de próteses 

mal- ajustadas devem evitar o fumo e o álcool, 

promover a higiene bucal, manutenção de uma dieta 

saudável, rica em vegetais e frutas. Para prevenir o 

câncer de lábio, deve-se evitar a exposição ao sol sem 

proteção. O exame rotineiro da boca por um 

profissional de saúde pode diagnosticar lesões no 

inicio, antes de se transformarem em câncer. Pessoas 

com mais de 40 anos que bebem e fumam devem 

estar mais atentas a ter sua boca examinada por 

profissional de saúde pelo menos uma vez por ano. A 

cirurgia e/ou a radioterapia são, isolada ou 

associadamente, os métodos terapêuticos aplicáveis 

ao câncer bucal. Para lesões iniciais, tanto para 

cirurgia quanto a radioterapia tens bons resultados e 

sua indicação vai depender da localização do tumor e 

das  alterações funcionais provocadas pelo tratamento 

( cura em 80% dos casos). As lesões iniciais são 

aquelas restritas ao seu local de origem e que não 

apresentam disseminação para gânglios linfáticos  

pescoço ou para órgão a distancia. Mesmo lesões 

iniciais da cavidade oral, principalmente aquelas 

localizadas na língua e/ou assoalho da boca, podem 

apresentar disseminação subclínica para os gânglios 

linfáticos cervicais em 10% a 20% dos casos. 

Portanto, nestes casos, pode ser indicado o 

tratamento cirúrgico ou radioterápico eletivo do 

pescoço. Nas demais lesões, se operáveis, a cirurgia 

esta indicada, independentemente da radioterapia. 

Quando existe linfonodomegalia metastática (aumento 

dos gânglios), é indicado o esvaziamento cervical do 

lado comprometido. Nestes casos, o prognóstico e 

afetado negativamente. A cirurgia radical do câncer 

bucal evoluiu com incorporação de técnicas de 

reconstrução e imediata, que permitiu largas 

ressecções e uma melhor recuperação do paciente. 

As deformidades, porém,  ainda são grandes e o 

prognostico dos caso. intermediário. A quimioterapia 

associada à radioterapia é empregada nos casos mais 

avançados nestes casos, é extremamente grave, 

tendo em vista a impossibilidade de se controlar 

totalmente as lesões extensas, a despeito dos 

tratamentos aplicados.  

Palavras- chave: câncer bucal, cavidade oral, 

sintomas, gânglios linfáticos, tratamento, radioterapia. 

 

P13- PAPILOMA VÍRUS HUMANO COMO FATOR 

CARCINOGÊNICO E CO-CARCINOGÊNICO DO 

CÂNCER ORAL E DA OROFARINGE 

Bruna Rodrigues FIORINI¹, Camilla Gonçalves 

SILVA¹, Kássia Cândida PEREIRA¹, Luciana 

Rodrigues AGUIAR¹, José Lopes Soares NETO²



O câncer bucal e da orofaringe são neoplasias 

malignas, que possuem uma alta prevalência e alta 

incidência no Brasil. Atualmente, considera-se a 

existência de uma forte ligação entre o HPV e as 

lesões bucais malignas, principalmente as que 

acometem a orofaringe, por atingir homens jovens que 

não fumam e  

nem bebem em excesso, mas praticam sexo oral 

desprotegido. Foram usadas informações do Instituto 

Nacional de Câncer (2010), que afirma que o 

carcinoma de células escamosas é o tipo histológico 

neoplásico mais comum nas regiões de cabeça e 

pescoço. De acordo com o Conselho Federal de 

Odontologia, O Hospital A.C. Camargo, em São Paulo, 

80% dos tumores de orofaringe tem associação com o 

papiloma vírus. Há dez anos, essa associação existia 

em 25% dos casos. Posteriormente, Heck JE. et al 

(2010), orofaringe é uma neoplasia, a qual possui uma 

estimativa de 14.170 novos casos, sendo 9.990 

homens e 4.180 mulheres no ano de 2012, sendo 

considerado um problema de saúde pública devido 

aos altos índices de morbidade e mortalidade a 

despeito da facilidade para a obtenção de um 

diagnóstico precoce. Os fatores de riscos mais 

conhecidos para esse tipo de câncer são o tabaco, 

álcool, radiação solar e má higiene oral, associado a 

uma dieta pobre em vitaminas, minerais e rica em 

gordura. Destarte, se conclui que o câncer oral e 

orofaringe são umas das neoplasias malignas com 

maior incidência e o  carcinoma de células escamosas 

é o mais frequente, atingem  

 

Homens que não são tabagistas/etilistas, mas que 

praticam sexo oral desprotegidos. A melhor alternativa 

de prevenção e combate ao HPV, é a vacinação e a 

orientação sobre como o vírus no câncer oral e da 

orofaringe. 

Palavras-Chaves: Células escamosas, neoplasias 

malignas, orofaringe. 
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LACERDA², Mariana Vargas Lindemaier e Silva², 

Elyne Regiane Santos GOMES², Felipe Camargo 
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curso de Odontologia 

e-mail para contato: dorys@inapes.com.br 

 

Anemia é quando há uma diminuição na concentração 

de glóbulos vermelhos, também chamados de 

hemácias ou eritrócitos. Estes possuem em sua 

composição a Hemoglobina, pigmento vermelho que 

tem a função vital de transportar oxigênio dos pulmões 

aos tecidos. A baixa produção de Hemoglobina pode 

provocar sintomas como cansaço, falta de memória, 

tontura, fraqueza, dores musculares, falta de 

respiração ou respiração muito curta, palidez e 

taquicardia. Tem diversas causas e origens, podendo 

ser hereditárias ou adquiridas, agudas ou crônicas, 

são elas: Aplástica, Ferropriva, Perniciosa, Hemolítica, 

Congênita, Falciforme, Fanconi, Talassemia. O 

hemograma é o exame fundamental para o 

diagnóstico da anemia. 

Palavras-chave: Hemácia; Hemoglobina; Anemia 

 

P15- PROTOCOLO DE ACIDENTE COM 

EXPOSIÇÃO A MATERIAL BIOLÓGICO 

Fernanda Moraes Marques DE SÁ¹, Matheus 

Henrique Bezerra NUNES¹, Patrícia Souza e SOUSA
1
 

Maribel Fernandez FERNANDEZ
2
. 

 

¹ Graduandos de Odontologia do Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto 

² Professora da disciplina de Emergências Médicas no 
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e-mail para contato: dorys@inapes.com.br 

 

Os acidentes com exposição à material biológico 

apresentam alta incidência entre os profissionais da 

área da saúde devido aos inúmeros riscos 

ocupacionais a que esses trabalhadores estão 

mailto:dorys@inapes.com.br
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expostos, devendo então considerar como emergência 

médica, pois são expostos a sangue e outros fluidos 

biológicos , necessitando atendimento emergencial 

preferencialmente em no máximo duas horas após o 

acidente, uma vez que as intervenções para profilaxia 

da infecção pelo HIV e Hepatites B e C necessitam ser 

iniciadas logo após a ocorrência do acidente, para a 

sua maior eficácia. Serão apresentadas as 

recomendações e precauções universais, bem como 

procedimentos a serem seguidos após exposição ao 

material potencialmente contaminado. Foram 

utilizadas informações retiradas do Protocolo de 

Atenção e Vigilância em Saúde, fornecidas pela 

Secretária da Saúde do Governo de Tocantins. 

Estima-se que o risco para a contaminação em 

acidentes com exposição ocupacional com 

instrumentos perfurocortantes entre profissionais da 

saúde é de 0,25% a 0,4% para o vírus HIV, 6% a 30% 

para o vírus da Hepatite B e 0,4% a 1,8% para o vírus 

da Hepatite C, podendo ser transmitidos por via 

mucosa, percutânea e cutânea.  Visando a orientação 

de condutas profiláticas para a atenção em caso de 

acidentes com exposição a material biológico assim 

como ações preventivas e informativas sobre o tema.  

Palavras chave: acidentes biológicos, contaminação, 

prevenção e protocolo. 

 

 

P16- ANATOMIA DA ATM – DISFUNÇÃO 

TEMPOROMANDIBULAR (DTM) 

Karoline MONTEIRO, Danielle LOPES, Millena 

SOUZA e Patricia FERREIRA. 

Felipe Camargo MUNHOZ 

 

É uma articulação classificada como sinovial, esta 

localizada entre o osso temporal, zigomático e 

masseter. A Disfunção temporomandibular (DTM) 

ocorre quando a complexa articulação que movimenta 

a mandíbula não funciona bem, a origem da DTM 

pode ocorrer por maus hábitos bucais, como apertar, 

bater ou ranger os dentes, usar gomas de mascar, 

traumas na mandíbula, como soco, acidente ou 

queda. Os sintomas são: dor de cabeça, zumbidos e 

dor nos ouvidos, dificuldade ao abrir e fechar a boca, 

desgastes nos dentes, mordida truncada, dor ou 

estalos na mandíbula. O bruxismo e a luxação é um 

dos problemas causados pela DTM, e são mais 

frequentes em mulheres, são associados ao estresse 

100% dos casos. O tratamento da DTM é 

recomendável, a correção de hábitos, usarem placas 

de acrílico, medicamentos, fisioterapias, e cirurgia em 

casos mais graves.  

Palavras-Chave: Articulação Temporomandibular, 

Disfunção temporo-mandibular, dor orofacial 
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Esse termo bruxismo, adotado pela odontologia, 

deriva de “bruchein”, palavra grega que significa atrito, 

fricção ou aperto dos dentes, fora das funções 

normais. Segundo a literatura, a prevalência do 

bruxismo em crianças é de 5% a 88%, ficando 

evidente a subjetividade dos estudos existentes. 

Sabe-se pela vivência diária, que sua prevalência é 

alta e que o cirurgião dentista, de forma geral encontra 

dificuldades em diagnosticá-lo e tratá-lo. O bruxismo 

na infância é uma disfunção que vem crescendo em 

freqüência na sociedade moderna. A carência de 

atendimento pode acarretar danos severos na 

cavidade bucal e na musculatura facial. O diagnóstico 

precoce em crianças visa a manter a perspectiva de 

controle e prevenção de danos aos componentes do 

sistema mastigatório, além de propiciar bem-estar e 

mailto:aconobredistribuidora@hotmail.com
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conforto. Geralmente ocorre a partir dos 05 anos, 

quando a dentição está completa. A etiologia é 

multifatorial desencadeada por fatores locais, 

sistêmicos, psicológicos, ocupacionais e hereditários 

(GUSSON, 1998). A placa oclusal parece ser uma 

alternativa de tratamento aceitável e segura em curto 

e médio prazo, ao passo que, dentre os tratamentos 

farmacológicos, o Clonazepamganha destaca como 

opção terapêutica em curto prazo, visto que em longo 

prazo pode ocasionar dependência.  

 

Palavras-chaves : Bruxismo, Infantil , Odontologia. 

 

P18- COMO EVITAR O DESENVOLVIMENTO DA 
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, José 
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A formação da carie envolve diversos fatores 

incluindo, dois importantes, a alimentação e bactérias 

presentes na cavidade oral. Ao ingerir os alimentos o 

corpo reage com uma limpeza natural no caso o uso 

da saliva que ira causar uma neutralização que 

ajudara na quebra dos alimentos e na varredura de 

placas bacterianas acumuladas nos dentes. Alimentos 

mais fáceis de ficarem presos nos dentes ajudam na 

fixação da carie que podem causar lesões que poderá 

trazer um grande prejuízo aos tecidos dentários ou ate 

inflamações. As placas são os meios mais viáveis, 

onde vai envolver todos os tipos de bactérias cada 

uma com um fator diferente, e se estabelecendo em 

quantidades maiores, se acumulando e prejudicando 

ao dente. A saúde dos dentes e da boca tem um fator 

muito importante para a formação da carie isso inclui a 

posição dos dentes, a saliva, tratamentos dentários e 

a hábitos da saúde bucal a importância à saliva se da 

a uma ação em diversas frentes principalmente na 

diminuição da perda de mineral dos dentes e em sua 

substituição de remineralização além desses fatores o 

flúor também e importante na prevenção da carie, 

para evitar a perde de mineração e desmineralização 

e usar uma pasta com flúor diariamente em pequenas 

quantidades, pois estudos científicos realizados 

confirmam que a melhor maneira de evitar problemas 

com a carie e as perdas de mineração e 

desmineralização. A identificação da carie e feita 

através de radiografia, pois assim tem uma visão geral 

dos dentes, e depois de detectado tem a remoção 

com a broca específica, após tampando com um 

material próprio para o caso. O maior cuidado que 

devemos ter com os dentes é a prevenção, uma 

higiene adequada, com as técnicas indicada pelo 

dentista, usar enxaguaste bucal e não se esquecer do 

fio dental. Ter uma dieta que ajudam no arrastamento 

de possíveis causadores de carie, evitar doces, 

bebidas açucaradas. Caso houver falha em algum 

desses casos citados o Streptococcus mutans um dos 

principais causadores da doença, ira se fixar nos 

dentes causando a carie.  

Palavras chave: Cárie, prevenção, saúde bucal 
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Os microorganismos patógenos presentes na 

cavidade oral podem afetar a saúde sistêmica do 

indivíduo. Este processo pode ocorrer durante o 

processo de migração, onde a bactéria pode se 



 
 

62 

estabelecer em outra região do corpo (infecção extra-

oral) ou pelo estabelecimento de um quadro 

inflamatório sistêmico crônico a partir de uma infecção 

local, como na doença periodontal (DP). A DP é uma 

doença infecciosa, crônica e assintomática, causada 

pela destruição do periodonto pelos 

periodontopatógenos. O termo “medicina periodontal” 

reafirma a existência de uma relação entre as DP e às 

condições gerais do indivíduo. Pacientes com 

alteração cardiovascular, como hipertensão arterial 

sistêmica, são considerados pacientes de risco, e sua 

resposta inflamatória diferenciada favorece a 

proliferação das bactérias na cavidade oral, 

aumentando a severidade da doença. Os principais 

mecanismos que correlacionam às doenças 

cardiovasculares e a DP quanto a sua etiopatogenia 

são fatores genéticos e ambientais; ambas ocorrem 

com maior freqüência em idosos do sexo masculino, 

com baixo nível sócio econômico cultural, tabagistas e 

com quadros de estresse emocional. A relação (já 

confirmada) entre a DP e doenças sistêmicas 

reforçam a necessidade do cirurgião-dentista e 

médicos atuarem de forma conjunta para melhor 

atender as necessidades e singularidades de cada 

paciente. 

 

Palavras-chave: Doença periodontal; Hipertensão 

arterial; Doenças sistêmicas. 
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Doença periodontal é um nome genérico que engloba 

uma série de alterações patológicas que ocorrem no 

periodonto. Periodonto é a denominação dada aos 

tecidos que circundam o dente; salientam-se entre 

eles as gengivas, o osso alveolar, o cemento e o 

ligamento periodontal (fibras que unem as gengivas e 

o osso alveolar ao cemento). A principal alteração na 

periodontite é a reabsorção do osso alveolar e o 

desaparecimento das fibras que unem o osso ao 

dente (ligamento periodontal). Com isso acontece a 

chamada perda de inserção. Sua ocorrência encontra-

se associada a baixas condições socioeconômicas, 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde.                                                                     

As doenças periodontais podem ser agrupadas em 

dois grandes grupos: gengivite e periodontite. Na 

gengivite, apenas os tecidos moles da gengivas são 

alterados. Na periodontite, além dos tecidos moles 

também os tecidos duros (osso, ligamento periodontal 

e cemento) são alterados. Quando é permitido que 

microorganismos adiram ao dente, junto às gengivas, 

a principal alteração que ocorre é a inflamação da 

gengivas. Nesta circunstância, o pequeno espaço que 

fica entre a gengiva e o dente (chamado sulco) 

aumenta, e o sulco (normal) passa a ser denominado 

bolsa (patológico). Embora não exista uma 

comprovação inconteste, pode-se dizer com muita 

segurança que se uma gengivite não é tratada, o 

processo patológico tende a atingir os tecidos duros e, 

gradativa ou abruptamente, eles são alterados, 

constituindo-se numa periodontite. Recentemente 

sugeriram que a infecção periodontal em mulheres 

grávidas é um fator de risco para nascimentos 

prematuros de baixo-peso ao nascer. Este estudo foi 

planejado para avaliar a influência da doença 

periodontal durante a gravidez sobre o peso de 

nascimento das crianças.  melhor prevenção da 

doença periodontal na gravidez é uma boa higiene 

bucal, com escovas especiais para uma higiene bucal 

avançada, com uma técnica correta de escovação. 

Por outro lado, o tratamento da doença atribui-se á 

raspagem e alisamento radicular. 

mailto:juniacalixto@hotmail.com
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Palavras-Chave: Periodonto, Condições 

Socioeconômicas, Higiene Bucal. 
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A periodontite agressiva é uma doença relativamente 

rara, de progressão rápida que acomete adolescentes 

e adultos jovens, na faixa etária de doze a trinta anos. 

Causa rápida perda de dimensão vertical do osso 

alveolar de suporte, resultando no aparecimento de 

bolsas infra-ósseas geralmente profundas. A causa 

parece estar relacionada com um grupo bactéria de 

alta virulência, além de comprometimento genético em 

certas famílias, com doença periodontal agressiva. 

Palavras-Chaves: Perda óssea, Jovens, Bolsa 

periodontal, Remoção do cálculo.  
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¹Graduadas do primeiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto 

²Professor da disciplina de Anatomia do curso de 

Odontologia  

e-mail para contato: thaliajacobson@outlook.com 

 

Trigonocefalia corresponde ao fechamento prematuro 

da sutura metópica. A perturbação óssea ocorrida 

durante a gestação promove mudanças na cabeça do 

feto na hora do parto e dificulta o crescimento normal 

do cérebro levando a alteração no desenvolvimento 

intelectual da criança. A deformidade geralmente é 

evidente desde o nascimento, o crânio obtém um 

aspecto triangular, com predomínio no sexo 

masculino, podendo ter associação com fatores 

mecânicos na fase intrauterina e posição do bebê no 

útero. O diagnóstico é feito pela observação clínica 

após o nascimento da criança e pode ser confirmado 

por exames de imagem como o Raio X e a tomografia 

computadorizada. O tratamento são por meio de 

técnicas cirúrgicas que promovem a remodelação dos 

ossos frontais realizada por profissionais 

especializados em cirurgia crânio facial. Os casos de 

trigonocefalia devem ser operados preferencialmente 

entre o terceiro e o sexto mês de vida. 

Palavras-chaves: Trigonocefalia, criança, cirurgia 

 

 

P23- ALVEOLITE NA EXTRAÇÃO DENTÁRIA 

Amanda Micaella Da Silva IGNÁCIO¹, Ana Luiza 

Duarte NETO¹, Geovanna Marya Gouveia MENDES¹, 

Deusimária Alves BERNARDINO¹. 

José Lopes Soares NETO². 

 

¹Graduandas do primeiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos 

²Professor da disciplina de Anatomia Humana do 

curso de Odontologia 

E-mail para contato: juniacalixto@hotmail.com 

 

O tema abordado é a doença alveolite ao qual é 

classificada como um complicação local e dolorosa 

que pode ocorrer após a extração dentária, a partir do 

terceiro ou quarto dia. Isso ocorre devido a inflamação 

ou infecção do alvéolo, que é a parte do osso 

mandibular ou maxila onde se aloja o dente. Podendo 

apresentar a halitose. Podendo também ocorrer  

mailto:juniacalixto@hotmail.com
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edema gengival e linfoadenopatia regional, a dor se 

torna severa, podendo esta irradiar para o ouvido e 

pescoço e, dificilmente, ocorrerá edema extraoral, 

febre ou formação de pus. A alveolite é classificada de 

duas formas: alveolite seca e purulenta. Na seca há a 

desintegração total do coágulo após a exodontia ou 

por fratura no momento da cirugia o alvéolo se torna 

seco, as paredes do alvéolo com o aspecto totalmente 

seco e sem sangramento É causado pelo traumatismo 

excessivo, falta de sutura ou sutura inadequada, 

bochecho nas primeiras 24 horas após a exodontia, e 

dentes fraturados durante a exodontia, dentro outros 

fatores.A purulenta pode-se destacar pela infecção do 

alvéolo,acompanhado de hemorragia e de uma 

abundante secreção purulenta.A dor não é tão intensa 

e menos persistente que na alveolite seca e, sinais de 

febre e sudorese podem aparecer, ocorrendo uma 

melhora após antibioticoterapia, apresenta um odor 

fétido, acompanhado de secreção purulenta. Os 

fatores de risco da alveolite, podem se relacionar tanto 

com a conduta cirúrgica do profissional cirurgião 

dentista, bem como a higiene bucal e hábitos nocivos 

do paciente. Observa-se, dessa maneira, a 

importância do conhecimento do cirurgião acerca da 

patologia e sua capacitação são fatores contribuintes 

para o não surgimento da alveolite. Evitar a 

intervenções em pacientes não habilitados e uma 

rigorosidade mais precisa na cadeia asséptica, 

adotando também uma anamnese mais detalhada e 

uma maior instrução do pós-cirúrgico ao paciente. 

Chegando a uma forma de diminuir essa prevalência. 

 

Palavras-Chave: Alveolite, Exodontia, Fatores de 

risco. 

  

P24- FRATURAS DO CÔNDILO MANDIBULAR: 

INDICAÇÕES E TRATAMENTO 

Bruno Teodoro Lessa C.VARÃO
1
, Brenda Campos e 

SILVA
1
, Camila Gomes de OLIVEIRA

1
;  

Jose Lopes Soares NETO
2
. 

 

¹Graduandos do curso de Odontologia do Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos  

²Professor Orientador da Matéria de Embriologia e 

Histologia 

 

Segundo os autores do livro "Anatomia aplicada à 

odontologia", o côndilo é uma saliência elipsóide, 

convexa no sentido antero-posterior e latero-medial. 

Trauma na região mandibular que resultem em 

fraturas no processo condilar da mandíbula pode levar 

alterações não somente no desenvolvimento facial, 

como na oclusao dentaria e na movimentação da 

articulação temporomandibular. Desse modo, o 

diagnóstico das fraturas e a indicação do tratamento 

devem ser precisos para se evitar as disfunções dessa 

articulação ou ainda sequelas mais graves que 

alterem o crescimento da face e da mandíbula ou 

impossibilitem a abertura satisfatória da boca, como 

as anquiloses temporomandibuares. Foram realizados 

estudos com quarenta pacientes sendo que vinte e 

nove eram do sexo masculino, e onze do sexo 

feminino. A faixa etária que foi ais acometida foi entre 

dez a dezenove anos. As principais causas das 

fraturas do côndilo foram acidentes de trafego, que 

incluem automobilístico, bicicleta e atropelamentos. 

Quedas de alturas em nível do chão, violência física e 

acidente de trabalho. Os acidentes de trafego foram a 

causa mais comum das fraturas, seguidas por quedas 

e agressões. Os pacientes foram submetidos a 

tratamento fechado: maxilomandibular e tratamento 

aberto: exploração ou sem fixação. 

Palavras chave: Condilo mandibular, traumatologia 

facial 

 

P26- DOENÇAS PERIODONTAIS EM INDIVIDUOS 

COM SÍNDROME DE DOWN 

Andrey Bucar SCHWABACHER¹, Iago Brito 

COELHO¹, Ronne Rielk Carvalho RÊGO¹ 

Jose Lopes Soares NETO² 

 

¹Graduandos do 1º Período do curso de Odontologia 

do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos  

²Professor Orientador da Matéria de Embriologia e 

Histologia    

e-mail: ronne_carvalho@hotmail.com       
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A doença periodontal consiste de um processo 

inflamatório bacteriano no tecido periodontal que 

resulta do acumulo de placa dentaria na superfície no 

dente. Sua ocorrência encontra-se associada a baixas 

condições socioeconômicas, dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde, bem como comportamentos 

relacionados a saúde como: tabagismo, alcoolismo, 

dietas ricas em carboidratos, higiene bucal deficiente e 

casos de trissomia do cromossomo vinte e um. A 

doença periodontal é a segunda patologia bucal mais 

prevalente no mundo. Nos últimos anos, vários 

estudos têm indicado que a alta prevalência da 

doença periodontal em indivíduos com Síndrome de 

Down é devida às características deficientes do seu 

sistema imune e não devida, somente, à higienização 

oral precária. Conforme evoluem as técnicas de 

biologia molecular, tais conhecimentos têm sido 

empregados na melhor compreensão da Síndrome de 

Down, abrangendo inclusive a área odontológica. 

 

P25- IMPLANTES OSSEOINTEGRADOS: FATORES 

DETERMINANTES PARA O SUCESSO DE UM 

IMPLANTE DENTÁRIO 

Eder José de Jesus BATZ¹. Laryssa Mayara da Silva 

DIAS¹. Railton Alves de FREITAS¹ 

José Lopes Soares NETO ²  

 

¹ Graduandos do primeiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto   

² Professor da disciplina de Embriologia e Histologia 

do curso de Odontologia  

Email para contato: 0006117@acad.itpacporto.com.br  

    

A implantodontia consiste em um procedimento 

importante de reabilitação oral, por ser considerado 

um método avançado, se comparado aos métodos 

dos tempos passados. Porém, para que haja sucesso 

na implantodontia, é necessário que ocorra o processo 

de osseointegração, que consiste na junção entre 

osso e implante. É importante destacar que fatores 

pré-cirúrgicos também colaboram para o sucesso do 

procedimento.  O sucesso da implantodontia 

dependerá entre outros elementos da eficácia na 

instalação do implante, devendo ser consideradas 

técnicas como controle de calor e irrigação com 

solução salina fisiológica estéril, que evite o 

superaquecimento, assim como a necrose óssea. Os 

implantes osteointegrados expostos ao meio bucal 

geralmente apresentam um certo grau de reabsorção 

óssea, essa reabsorção óssea recebe o nome de 

saucerização, esse processo pode se prolongar ao 

longo do tempo.  No entanto, é importante ressaltar a 

doença peri-implantar, que agravada-se por fatores 

como infecção, cicatrização prejudicada, sobrecarga 

oclusal, trauma cirúrgico excessivo e falta de 

biocompatibilidade podendo ocasionar perdas 

implantares. O objetivo deste trabalho é realizar uma 

revisão bibliográfica de todos os fatores que 

influenciam no sucesso da osseointegração e 

consequentemente do sucesso de um implante. Este 

projeto foi realizado a partir de uma revisão 

bibliográfica, em sites de artigos acadêmicos como 

scielo e em livros clássicos sobre implantodontia e 

osseointegração. Ao final do trabalho conclui-se que o 

sucesso no procedimento cirúrgico, depende do uso 

correto de técnicas cirúrgicas, a qualidade do tecido 

ósseo também consiste fator preponderante para o 

sucesso da osseointegração. 

 

Palavras-chave: Implantodontia; Osseointegração; 

Implantes; Reabilitação oral; Saucerização. 

 

P28- REJEIÇÃO EM IMPLANTES DENTÁRIOS 

 Ana Caroline Cordeiro BENÍCIO
1
. Bianka Estrela de 

SÁ
1
. Sebastião dos Reis de SOUZA

1
. 

José Lopes Soares NETO² 

 

 ¹ Graduandos do primeiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto   

² Professor da disciplina de Embriologia e Histologia 

do curso de Odontologia  

e-mail para contato: seba.labor@hotmail.com  

 

A perda de um implante significa que ele não se 

integrou corretamente, ou que a integração foi perdida 
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depois de algum tempo. O implante odontológico é 

feito de titânio um metal que não sofre corrosão 

quando inserido no corpo humano e não apresenta 

fenômenos de rejeição imunológicos. A rejeição 

propriamente dita é quando o sistema imunológico do 

paciente identifica um “corpo estranho” e tentar 

destruí-lo ou removê-lo do corpo para defender a 

integridade do individuo. Podemos citar de forma 

sucinta alguns fatores como: infecção ao redor do 

implante, sobrecarga de força e higiene do campo 

cirúrgico. Os dentes naturais assim como os implantes 

necessitam dos mesmos cuidados, quanto a higiene e 

prevenção. De fato é essencial ter cuidados especiais 

com o implante para a sua manutenção, além de uma 

boa higienização orientada pelo implantodontista, a 

profilaxia é fundamental para se evitar a perda e 

preservar a longevidade do implante. O sucesso da 

técnica depende de a um conjunto de fatores como 

planejamento da técnica cirúrgica, profissional 

competente e bem treinado pode  alcançar excelentes 

resultados.     

Palavras-chave: Implante; Dente; Prevenção; 

Rejeição e Higiene. 

 

P27- TOXOPLASMOSE GESTACIONAL E AÇÕES 

EDUCATIVAS NA ASSISTÊNCIA À GESTANTE 

Keila Cristina de MELO, Nathalie Adamoglu de 

MENDONÇA, Carlos Augusto Bucar NETO, Eugênia 

Adamoglu Jelincic de MENDONÇA, Felipe MUNHOZ. 

e-mail: kelly_ane_silva@hotmail.com 

 

A infecção toxoplásmica é de ampla distribuição 

geográfica, de alta prevalência no Brasil, tornando-se 

importante pela ocorrência da transmissão congênita, 

resultando em doença fetal com graves seqüelas para 

a criança. A idade gestacional no momento da 

infecção materna interfere na taxa de transmissão 

fetal. Quando esta ocorre antes da 15ª semana de 

gestação, o índice de transmissão para o feto pode 

ser inferior a 5%.  A Toxoplasmose é uma doença 

causada pelo protozoário Toxoplasma Gondii, o 

homem contrai a infecção, sobretudo através: da 

ingestão de oocistos. Os taquizoítos atingem o feto, 

que por imaturidade do sistema imunológico não 

consegue controlar a infecção, podendo evoluir de 

forma grave e disseminada, com comprometimento do 

sistema nervoso central e dos olhos. No Brasil, as 

últimas investigações sorológicas registraram índices 

de prevalência de infecção por Toxoplasmose 

variaram de 37 a 91% entre mulheres na idade 

reprodutiva, conforme informações da Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O 

principal controle desta infecção se faz pelo Pré-Natal 

(PN), que deve ter início precoce, cobertura universal, 

ser realizado de forma periódica, estar integrado com 

as demais ações preventivas e curativas, e deve ser 

observado um número mínimo de consultas. Diante da 

gravidade da Toxoplasmose Gestacional, torna-se 

fundamental o início do pré-natal no primeiro trimestre 

da gestação, possibilitando a identificação precoce de 

casos, aumentando as chances de evitar ou reduzir 

seqüelas ao neonato, as ações educativas entre os 

profissionais da saúde da atenção básica 

proporcionam transformações sociais que contribuem 

com a melhoria na qualidade de vida da comunidade. 

Percebe-se que os trabalhadores da saúde 

apresentam dificuldade em seguir os conceitos das 

ações educativas. Estes continuam a fazer imposições 

sobre comportamentos mais adequado para se ter 

saúde, e a população acata sem protestar ou incluir 

esses conteúdos à sua realidade. 

Palavras-chave: Toxoplasmose; educação em Saude; 

ações educativas. 

 

P30- OSTEOSSARCOMA EM MAXILA. 

Diógenes Heitor Santana da SILVA, Melissa Leite 

DIAS, Andre RIBEIRO. Renatta MORGANNA, 

Eduardo FILIPE, Rosieltom BARROS. 

 

Osteossarcoma é a neoplasia maligna mais comum no 

osso, ocorrendo com maior frequência nos ossos 

longos; nos maxilares é uma lesão rara. Os sintomas 

mais frequentes são o aumento de volume local, dor 

intensa e limitação funcional. O tratamento atual do 

osteossarcoma consiste em ressecção cirúrgica 

associada ou não à Radioterapia e/ou quimioterapia. 
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O objetivo deste trabalho é apresentar um caso de 

osteossarcoma no maxilar abrangendo o palato duro, 

estendendo-se até o palato mole. 

 

Palavras-Chave: Osteossarcoma, Maxilar, 

Odontologia 

 

P29- BIOCIBERNÉTICA BUCAL 

Eduardo Ferreira BASÍLIO, Luma LORRANY 

FELIZARDO, Felipe Camargo MUNHOZ 

  

A biocibernética bucal busca entender o paciente 

como um todo, não restringindo apenas a boca. Sendo 

um estudo relativamente novo e polêmico no meio 

odontológico, a ideia de que todas as partes do corpo 

se integram de maneira harmônica é comprovada 

segundo a Biocibernética Bucal através de testes e 

estudos realizados desde a década de 60. Nela se 

afirma que os dentes têm total ligação com as nossas 

emoções e até mesmo da nossa postura em relação à 

relacionamentos e comportamentos. 

Cada dente representa uma relação com a 

personalidade da pessoa, além de representarem 

comportamentos especificamente masculinos ou 

femininos diante da sociedade e da cultura. Os 

incisivos centrais, superiores e inferiores, são 

relacionados com a inteligência e a personalidade. Os 

incisivos laterais são os dentes referentes ao 

relacionamento. Eles também têm relação com o 

sistema neural, porém em menor intensidade. 

Caninos são os dentes correspondentes ao sistema 

circulatório; são os dentes do inconsciente, do lado 

animal, que todos temos. 

Primeiros pré-molares correspondem ao sistema 

excretor (rins e intestinos), e relacionam-se ao 

contexto emocional, à segurança. Segundos pré-

molares correspondem ao sistema respiratório  como 

pulmões até vias aéreas inferiores e superiores, e 

relacionam-se a liberdade. Primeiros 

molares correspondem ao sistema digestivo, e 

relacionam-se à auto-suficiência. Este dente é o que 

mais costuma ter cáries e o que mais as pessoas 

perdem durante a vida, pois ser auto-suficiente é, sem 

dúvida alguma, um dos principais motivos de tensão 

do ser humano. Segundos molares são dentes muito 

importantes, pois correspondem ao processo 

hormonal do individuo. Terceiros molares (conhecido 

como o dente do “juízo”) nascem por volta dos 20 ou 

21 anos e correspondem ao sistema linfático. 

É possível mudar aspectos psicológicos e sistêmicos, 

mudando o posicionamento dos dentes. Ortodontistas 

experientes comentam que seus pacientes 

melhoraram na escola ou mesmo ficaram mais 

calmos. Na verdade, todo tratamento ortopédico ou 

ortodôntico interfere no comportamento do indivíduo. 

Mudar os dentes não significa mudar a maneira de 

pensar das pessoas, e enquanto não se trabalhar tudo 

ao mesmo tempo teremos recidivas eternas. Na parte 

sistêmica o mais impressionante são os resultados na 

área respiratória, onde se tem conseguido reverter 

inúmeros problemas de saúde como: adenóides, 

rinites, amigdalites, epilepsia, bronquite, dentre outros 

problemas tratados somente através da boca, e 

usando-se apenas acompanhamento médico nos 

casos mais graves. 

 

P31- NANOTECNOLOGIA NA ODONTOLOGIA 

Adrielle Ferreira de Miranda SILVA¹, Ana Caroline 

Martins de SENA¹, Geovanna Cerqueira de 

ANDRADE¹, Guilherme Assis MOREIRA¹, Wellyda 

Paulino da Silva CAMPOS², Claudia Renata M. 

TAQUES². 

 

¹ Graduandos do terceiro período de Odontologia do 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto 

² Professor da disciplina de Oclusão do curso de 

Odontologia 

E-mail para contato: adrielly_bbb@hotmail.com 

  

A nanotecnologia compreende um conjunto de 

conceitos da química, física, biologia molecular, 

computação entre outras áreas correlatas que visam à 

construção de nanopartículas que possam ser 

utilizadas para diferentes finalidades. Entre as 

aplicações vistas como mais promissoras no ramo, 

podemos destacar a nanotecnologia aplicada na área 
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da saúde, os estudos desenvolvidos nesse sentido 

apresentam resultados cada vez mais animadores 

para cientistas e para própria sociedade. Na nossa 

aera e muito bem aplicada em resinas compostas, 

será falado sobre tipos de resinas e a qualidade que 

as resinas nanoparticuladas podem ter em uma 

restauração. 

Palavras-chave: resina composta; nanotecnologia; 

materiais dentários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO  

Serão avaliados trabalhos acadêmicos nas categorias de pôsteres, apresentações orais e trabalhos artísticos; 

apresentados por alunos dos cursos de Odontologia, Medicina e Enfermagem e outras áreas da Saúde que, forem 

aceitos pela comissão organizadora do evento.   

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria, sendo que o trabalho revelação da SAOD receberá 

a menção honrosa “Profº. Edwardes Barbosa da Silva”.   
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