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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ODONTOLOGIA 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/qco-osba-zry 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Artur Gaiotto Marques e Dayana Gerhard. 
 
 
1. ODONTOLOGIA VERDE: Sustentabilidade na Prática do Cirurgião-Dentista 
 
Gylvania Dessyre Silva Martins; Letícia Mota Garcia Morilla; Priscila Rosa Peres; Talita Clenia Silva 
Gomes; Gabriela Gomes Mendonça Fontoura; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
A odontologia sustentável tem sido um tema discutido mundialmente em face da possibilidade em 
minimizar os impactos ambientais, causados pela atividade. A prática odontológica gera uma grande 
quantidade de resíduos sólidos de saúde (RSS) e gerenciá-los é o maior desafio no caminho da 
preservação da biodiversidade. Objetivou-se no presente estudo avaliar as políticas ambientais e o 
comportamento dos cirurgiões-dentistas sobre as práticas para uma odontologia sustentável. Os 
resíduos necessitam de gerenciamento adequado a fim de preservar a saúde e integridade humana, 
bem como o meio ambiente. Desse modo, a importância de ser um “cirurgião-dentista sustentável” vai 
além das ações e mudanças no seu dia a dia clínico, passa necessariamente pela valorização das 
ações em sustentabilidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: odontologia; meio ambiente; biodiversidade. 

 
 
2. ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA CÁRIE DENTÁRIA NO BRASIL: Período de 
1986-2010 
 
Emanuelle Ribeiro Mazaia; Guilherme de Oliveira Lima; Leticia da Cruz Ferreira; Maria Eduarda dos 
Anjos Orato; Irgleidssa da Silva Peixoto Pereira; Dayana Gerhard; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
A cárie dentária é definida como uma mudança na composição e atividade do biofilme bacteriano, não 
transmissível e dinâmica, resultando em perda mineral líquida de tecidos duros dentários. Continua 
sendo a doença crônica mais prevalente no mundo sendo a doença intraoral mais comum. É causada 
por um consórcio de múltiplos micro-organismos, agindo coletivamente, incluindo espécies dos gêneros 
Veillonella, Lactobacillus, Bifidobacterium e Propionibacterium, estreptococos S.mutans de baixo pH, 
Actinomyces spp. e Atopobium spp. Se manifesta com lesões de cárie, as quais podem ser 
classificadas como cavitadas ou não cavitadas. 
 
PALAVRAS-CHAVES: cárie dentária; saúde bucal; epidemiologia. 
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3. ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER DE BOCA NO BRASIL 
 
Ana Maria Pereira Silva; Bianca Oliveira Gomes da Silva; Cezar Cavalcante de Oliveira; Victória 
Christine do Amaral Seba; Kelly Regina Torres-da-Silva; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
O câncer de boca é um tumor maligno que afeta lábios e estruturas da boca. Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), todos os anos são diagnosticados cerca de 
15 mil novos casos de câncer bucal, tornando a doença um problema de saúde pública. O presente 
estudo teve como objetivo fazer um levantamento sobre a epidemiologia do câncer de boca, fatores de 
risco e prevenção em saúde bucal. Trata-se de uma revisão de literatura, com base em artigos 
científicos publicados nos últimos 10 anos, nas bases de dados LILACS, MEDLINE, PUBMED, SCIELO 
e sites do Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer (INCA). Conclui-se que a doença é mais 
frequente entre os homens, acima de 40 anos, que sinergismo entre o consumo de tabaco e álcool tem 
contribuído com o aumento do surgimento das lesões malignas na cavidade oral e que há necessidade 
de ações educativas voltadas à conscientização da população sobre os fatores de risco e a importância 
do autoexame, além da capacitação dos profissionais da saúde para a identificação dos estágios iniciais 
da doença, visando melhor prognóstico, tratamentos menos agressivo e aumento da qualidade de vida 
desses pacientes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: câncer de boca; odontologia; epidemiologia. 

 
 
4. TRAUMATISMO DENTÁRIO: Classificação, Características e Tratamento 
 
Deivid Willian Simão; Halex de Souza Mercante; Leandro Freitas Brito; Lucas Augusto de Souza 
Oliveira; Artur Gaiotto Marques; Liliane Cristina Barbosa 
 
RESUMO 
O traumatismo dentário é considerado como um dos principais agravos em saúde bucal, representando 
um problema de saúde pública no Brasil. Habitualmente, o trauma dentoalveolar tem sua origem em 
quedas, acidentes em áreas de recreação, abuso e violência doméstica, acidentes de bicicleta, 
acidentes com veículo automotivo (AVAs), agressões, brigas e lesões esportivas. A maioria dos 
atendimentos de urgência relacionados ao traumatismo dentário são realizados em prontos socorros, 
postos de saúde ou até mesmo em clínicas médicas, resultando em uma avaliação tardia pelo cirurgião-
dentista. Diante da necessidade de disseminar informações sobre os aspectos clínicos e condutas 
frente a lesões ocasionadas pelo traumatismo dentário, o presente estudo, teve como objetivo realizar 
uma revisão de literatura sobre o tema, cujos dados foram coletados na literatura clássica e nas base 
de dados Pubmed, Medline, Bireme, Lilacs, Periódicos Capes e Scielo. Conclui-se que prevalência de 
traumatismo dentário, é relativamente alta e que o conhecimento dos pais e educadores, sobre os 
primeiros socorros às vítimas de traumatismo dentário é deficiente. O despreparo requer ampla 
divulgação das informações, por meio de ações educativas, que contribuam com a formação destes, 
objetivando condutas acertadas e melhor prognóstico do caso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: traumatismo dentário; epidemiologia; conhecimento. 

 
 
 


