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TV4Q

Alencar RC*

A influência da hipertensão nos procedimentos cirúrgicos

TV1SM

8:00-8:15

Alencar RC*

Remoção de tórus para uma melhor qualidade de vida na adaptação protética

TV1SM

8:15-8:30

Andrade CES*

Descompressão cirúrgica como forma de tratamento para o ceratocisto odontogênico: Discussão daTV1SM
literatura 8:30-8:45

Andrade MHSM*

Abordagem cirúrgica de fibroma com uso de laser de alta potência

TV1SM

8:45-9:00

Bezerra FHV*

O uso da prototipagem rápida no planejamento pré-cirúrgico.

TV1SM

9:00-9:15

Bezerra MLCT*

Remoção de exostose maxilar com finalidade protética: relato de caso.

TV1SM

9:15-9:30

Brito JVC*

Exodontia de terceiro molar associado à lesão ulcerada traumática

TV1SM

9:30-9:45

Conceição JM*

Estimativa de estatura através da análise dentária: método de Carrea modificado por Cavalcanti

TV1SM

9:45-10:00

Correia AB*

Levantamento de seio maxilar com uso de l-prf: Uma revisão de literatura

TV1SM

10:00-10:15

Costa CM*

Tratamento de comunicação bucosinusal por meio da técnica do retalho pediculado do corpo adiposo
TV1SM
bucal

10:15-10:30

Costa RCNP*

Tratamento de Granuloma Gravídico: relato de caso

TV1SM

10:30-10:45

Flores NC*

Uso do corpo adiposo da bochecha para fechamento de fístula buco-sinusal: Relato de caso

TV1SM

10:45-11:00

Fonseca BTS*

Cisto ósseo simples: Aspectos clínicos e radiográficos de três casos clínicos

TV1SM

11:00-11:15

Fragoso LNM*

Coronectomia: descrição da técnica cirúrgica

TV1SM

11:15-11:30

França GRS*

Cisto ósseo simples atípico: relato de caso

TV2SM

8:00-8:15

Freitas MSFD*

Cirurgia plástica periodontal para correção de sorriso: relato de caso

TV2SM

8:15-8:30

Furtado GS*

Laser de alta e baixa potência no tratamento de anquiloglossia congênita

TV2SM

8:30-8:45

Galvão LM*

Tumores odontogênicos: relato de caso de um odontoma

TV2SM

8:45-9:00

Gomes AM*

Discopexia

TV2SM

9:00-9:15

Gomes RBMV*

Exérese de terceiro molar incluso e impactado: relato de caso

TV2SM

9:15-9:30

Gomes TRA*

Bifosfonato na Odontologia

TV2SM

9:30-9:45

Jacob OOX*

Levantamento de seio maxilar e utilização de l-prf com instalação tardia de implantes – Relato de caso
TV2SM

9:45-10:00

Júnior IPS*

Frenectomia labial superior como tratamento inicial para o fechamento de diastema interincisal

10:00-10:15

Leite SHA*

Exodontia de prótese unitária e resto radicular comprometidos por infecção, doença periodontal e lesão
TV2SM
periapical
10:15-10:30

Lima DKN*

Planejamento 3De prototipagem em cirurgia de ameloblastoma: Relato de caso

TV2SM

10:30-10:45

Lima IHL*

Alternativas de tratamento para comunicações buco sinusais – revisão de literatura

TV2SM

10:45-11:00

Lôbo CO*

Osteonecrose associada ao uso de bifosfonatos: relato de caso

TV2SM

11:00-11:15

Machado IN*

Lesões de face produzidas por mordeduras de cão

TV2SM

11:15-11:30

Marcelino KP*

Ressecção de ameloblastoma com uso da prototipagem rápida: um relato de caso clínico

TV3SM

8:00-8:15

Marcelino KP*

Utilização de biomodelos obtidos pela prototipagem rápida na cirurgia buco-maxilo-facial e implantodontia:
TV3SMrevisão
8:15-8:30
de literatura

Martins SSS*

Distração osteogênica mandibular em paciente com síndrome de Pierre Robin – relato de caso

TV3SM

8:30-8:45

Medeiros RJ*

A abordagem endaural: vantagens e desvantagens

TV3SM

8:45-9:00

TV2SM

17:00-17:15

Melo NZP*

Autoenxertia cutânea pós-ressecção de carcinoma metatípico na região mentoniana

TV3SM

9:00-9:15

Menezes DMV*

Preparo ortodôntico para cirurgia ortognática envolvendo maxila e mandíbula

TV3SM

9:15-9:30

Nascimento DGS*

Reconstrução de lesão facial e intra-oral de ferimento com perda de substância

TV3SM

9:30-9:45

Nascimento VL*

Artrocentese em articulação temporomandibular: Relato de um caso clínico.

TV1ST

13:30-13:45

Neto JPS*

Remoção de implante do seio maxilar através da técnica de Caldwell-Luc.

TV1ST

13:45-14:00

Oliveira RMA*

Remoção de corpo estranho em seio maxilar: através da técnica de Caldwell-Luc

TV1ST

14:00-14:15

Paiva VMS*

Calcificação e alongamento do processo estilóide em crânio macerado: relato de caso

TV1ST

14:15-14:30

Pinto FGS*

Remoção de dente supranumerário com uso de óxido nitroso: Relato de caso

TV1ST

14:30-14:45

Rodrigues IL*

TV1ST
14:45-15:00
Disjunção maxilar em adulto por meio daexpansão rápida da maxila assistida por mini-implantes ortodônticos.

Rodrigues KT*

Cirurgia de fibrolipoma em língua: relato de caso

TV1ST

15:00-15:15

Sampaio AKSF *

Correção de fistula bucossinusal usando tecido adiposo bucal.

TV1ST

15:15-15:30

Santos DHA*

Riscos da remoção da bola de bichat

TV1ST

15:30-15:45

Santos JMS*,

Abordagem cirúrgica de fibroma ossificante juvenil - Da ressecção à reabilitação: Relato de Caso

TV1ST

15:45-16:00

Santos MVCR*

Estudo da conduta do clínico geral e do cirurgião bucomaxilofacial frente às complicações em cirurgia
TV1ST
oral.

16:00-16:15

Sena YRB*

Exérese de odontoma composto associada à tracionamento ortodôntico: relato de caso

16h15-16:30

Silva AML*

Uso De Prótese Customizada Na Correção Cirúrgica De Sequela No Complexo Zigomático-Orbitário:
TV1ST
Relato De16:30-16:45
Caso

Silva FC*

Bisfosfonatos e sua relação com osteonecrose dos maxilares

TV1ST

16:45-17:00

Silva JPR,*

Frenectomia labial superior: um caso clínico

TV2ST

13:30-13:45

Silva MB*

Osteonecrose dos maxilares induzido por bisfosfonatos: Revisão de literatura.

TV2ST

13:45-14:00

Silva NTD*

Correção de hiperplasia gengival com a técnica de gengivectomia em bisel externo

TV2ST

14:00-14:15

Silveira LO*

Abordagem de tratamento para fraturas condilares: Relato de caso

TV2ST

14:15-14:30

Siqueira RR*

Neuroma traumático pós-exodontia de terceiro molar

TV2ST

14:30-14:45

Siqueira, RO*

Perfil de vítima de trauma maxilofacial: análise a partir de registros do hospital universitário doutor Washington
TV2ST
de
14:45-15:00
barros

Sousa TO*

Uso do retalho frontal oblíquo para reconstrução nasal parcial: relato de caso.

Vasconcelos PHR*

Utilização de Bio–Oss e Bone Ceramic no levantamento de seio para colocação de implantes: uma TV2ST
revisão integrativa.
15:15-15:30

Veras SRA

Prótese interna craniana para vítima de violência de gênero: relato de caso

Almeida IP*

Fechamento de diastemas múltiplos em resina composta.Como ter previsibilidade e sucesso clínico?
TV10SM

8:00-8:15

Almeida THA*

Efeito da aplicação de luz sobre o agente clareador duranre o clareamento de dentes vitais em consultório
TV10SM

8:15-8:30

Alves IBS*

Clareamento dental em dentes desvitalizados: relato de caso

TV10SM

8:30-8:45

Andrade NCA*

Avaliação da atividade antimicrobiana de cremes dentais herbais: dados preliminares.

TV10SM

8:45-9:00

Andrade OA*

Resinas Bulk Fill: Propriedades Químicas e Físicas

TV10SM

9:00-9:15

Araujo MS*

Restauração em dentes posteriores com compósitos nanohíbridos - Relato de caso

TV10SM

9:15-9:30

Brito AMB*

Análise de dentifrícios fluoretados através da perda por dessecação, pH e concentração de cálcio TV10SM

9:30-9:45

Casimiro WT*

Análise de agentes clareadores sobre a microdureza de compósito em diferentes níveis de profundidade
TV10SM

9:45-10:00

Costa VO*

A utilização da resina Bulk-fill na odontologia

TV10SM

10:00-10:15

Cruz JHA*

Conformação do sorriso a partir de facetas diretas em resina composta

TV10SM

10:15-10:30

Dias MF*

Alterações do esmalte dentário causadas por dentifrícios clareadores.

TV10SM

10:30-10:45

Dias MF*

A importância da manutenção do tratamento restaurador para o sucesso das facetas cerâmicas.

TV10SM

10:45-11:00

Dias TJC*

Plano de tratamento integrado em favor da estética na clínica odontológica

TV10SM

11:00-11:15

Farias DS*

Resinas compostas ainda são uma excelente opção na reabilitação estética minimamente invasiva TV10SM

11:15-11:30

Felix LHP*

Avaliação do desgaste do esmalte após o uso de dentifrícios clareadores

8:00-8:15

Figueiredo SC*

Avaliação da resistência de união de um sistema adesivo convencional em dentes irradiados e não TV9SM
irradiados 8:15-8:30

Formiga SSS*

Adesivo multi-mode: Estabilidade de união após um ano?

Gonçalves MAF*

Análise in vitro do efeito da proteção de superfície em cimentos de ionômero de vidro submetidos à TV9SM
degradação8:45-9:00
química

Júnior NML*

A produção de lentes de contato dentais por meio do sistema de injeção com emax press: descriçãoTV9SM
do trabalho9:00-9:15
técnico.

Lima ESH*

Desuso do verniz cavitário em restaurações em amálgama.

TV9SM

9:15-9:30

Lucena EF*

Reabilitação estética e funcional de dentes anteriores escurecidos tratados endodonticamente

TV9SM

9:30-9:45

Maita GAT*

Método quantitativo para aferir a porcentagem de peróxido de hidrogênio nos agentes clareadores (polla
TV9SM
office 35%)
9:45-10:00
e (hp blue 35%).

Manta FF*

Clareamento dental associado: relato de caso

Melo AM*

Eficácia de tratamentos não invasivos em lesões cariosas oclusais em dentina: revisão sistemática TV9SM
da literatura10:15-10:30

Mendes SL*

Complicações do diagnóstico tardio de dentes supranumerários: relato de caso clinico

TV9SM

10:30-10:45

Moreira LPS*

Avaliação da microdureza em resina composta bulk fill após desafio erosivo: estudo in vitro

TV9SM

10:45-11:00

TV1ST

TV2ST

TV2ST

TV9SM

TV9SM

TV9SM

15:00-15:15

15:30-15:45

8:30-8:45

10:00-10:15

Nascimento MF*

Reabilitação estética e funcional em paciente com amelogênese imperfeita: relato de caso

TV9SM

11:00-11:15

Nunes LLP*

Reabilitação estética de incisivos laterais superiores que apresentam microdontia - Relato de Caso TV9SM
Clínico

11:15-11:30

Pinto MES*

Lesão cervical de abfração- Relato de Caso Clínico

TV7SB

9:30-9:45

Rendeiro SLM*

Agente clareador mix one: uma avaliação sobre o ph

TV7SB

9:45-10:00

Silva AC*

Cárie oculta: métodos de diagnóstico e tratamento

TV7SB

10:00-10:15

Silva MFP*

Eficiência de procedimentos estéticos conservadores no restabelecimento de cor e forma em dentesTV7SB
anteriores.10:15-10:30

Silva MFP*

Avaliação de compósitos resinosos quanto a sorção e solubilidade após desafios ácidos com sucosTV7SB
cítricos.

10:30-10:45

Silva MJM*

Alteração dos agentes iniciadores na composição das resinas compostas: a solução ou um problema?
TV7SB

10:45-11:00

Silva RBL*

Importância dos guias de silicone para os planejamentos reversos nas novas

TV7SB

11:00-11:15

Simões MSS*

Restauração direta em dente com lesão dentária traumática: relato de caso

TV7SB

11:15-11:30

Soares AF*

Integração periodontia e dentística no tratamento de lesão cervical não cariosa: relato de caso.

TV8SB

8:00-8:15

Sousa VMR*

Avaliação da realização e interesse de estudantes de graduação e pacientes do Unipê em submeter-se
TV8SB
a tratamentos
8:15-8:30
odontológicos estétic

Souza AF*

uso de biovidros e laser Nd:YAG pode reduzir a permeabilidade dentinária?

TV8SB

8:30-8:45

Souza KMR*

Efeito da laserterapia no tratamento da hipersensibilidade dentinária

TV8SB

8:45-9:00

Tavares PBV*

Otimizando o sorriso através de plastia periodontal e fechamento de diastemas anteriores com resina
TV8SB
composta9:00-9:15
direta

Vasconcelos GE*

Dessensibilização de lesões cervicais não Cariosas: Relato de caso

TV8SB

9:15-9:30

Vieira EL*

Dens in dente em canino superior - Relato de caso clínico

TV8SB

9:30-9:45

Araújo TS*

Tratamento clínico da luxação recidivante da articulação temporomandibular – Relato de caso.

TV2ST

13:30-13:45

Bezerra MGPG*

Hipertrofia do músculo masséter: relato de caso clínico

TV2ST

13:45-14:00

Costa MLLA*

Placa miorrelaxante dentada

TV2ST

14:00-14:15

Doval RTP*

Disfunções temporomandibulares e hábitos parafuncionais em graduandos de odontologia da UFCG
TV2ST

14:15-14:30

Gomes BA *

Atuação do cirurgião-dentista na prevenção da pneumonia aspirativa em Unidade de Terapia Intensiva
TV2ST

14:30-14:45

Gomes FVA*

Uso da toxina botulínica tipo a como alternativa ao tratamento da disfunção temporomandibular de origem
TV2ST muscular
14:45-15:00

Lucena MF*

Prevalência de tratamento de portadores de disfunção temporomandibular (DTM) e dor orofacial num
TV2ST
serviço de15:00-15:15
referência.

Lucena MF*

Influência do zumbido na Disfunção Temporomandibular e qualidade de vida: Relato de caso.

TV3ST

13:30-13:45

Martins SMS*

Odontologia multidisciplinar e a interação dentística X oclusão: revisão de literatura

TV3ST

14:00-14:15

Medeiros I*

Associação entre disfunção temporomandibular e alterações posturais na coluna cervical e cabeça.TV3ST

14:15-14:30

Oliveira WS*

Percepção multidisciplinar sobre a problemática do bruxismo: diálogos entre a psicologia e odontologia
TV3ST

14:30-14:45

Paiva RP*

A disfunção temporomandibular e sua relação com a ansiedade

14:45-15:00

Sarmento S*

Clínica ampliada como estratégia de práticas de saúde: a disfunção temporomandibulare os distúrbios
TV3ST
psicológicos.
15:00-15:15

Silva AHG*

Exames de imagem para diagnóstico de disfunção temporomandibular articular: uma revisão de literatura.
TV3ST

15:15-15:30

Sousa ITC*

Avaliação de diferentes fatores relacionados à queixa de zumbido.

15:30-15:45

Souza VCB*

Disfunções temporomandibulares e fatores associados em idosos institucionalizados da cidade de natal-rn.
TV3ST

Teles PBR*

Laserterapia de baixa intensidade associada à terapêutica medicamentosa em tratamento da Neuralgia
TV3ST
do Trigêmeo:
16h15-16:30
Relato de Caso

Avelar WV*

Abordagens no diagnóstico e tratamento baseado em evidências científicas da síndrome do dente trincado
TV4SM

8:00-8:15

Barros IDR*

Avaliação in vivo da eficiência do localizador foraminal eletrônico ipex

TV4SM

8:15-8:30

Bezerra LKMR*

Uso da técnica de revascularização pulpar no tratamento de rizogênese incompleta

TV4SM

8:30-8:45

Brito JGG*

Avaliação da dor do pós-operatório após o preparo químico-mecânico, em um centro de especialidades
TV4SM
odontológicas.
8:45-9:00

Dutra LFS*

Vias de acesso que determinam a causa da lesão endoperiodontal: Revisão de literatura.

Fernandes MMA*

Sepultamento radicular como opção estética conservadora para reconstrução gengival e reabilitação
TV4SM
oral com implante:
9:15-9:30relato de caso.

Fontes AVA *

Lesão periapical crônica: O papel do enterococcusfaecalis no insucesso do retratamento endodôntico
TV4SM

9:30-9:45

Galvão SC*

Lesão Central de Células Gigantes mimetizando uma lesão periapical

TV4SM

9:45-10:00

Guaraná BA*

Apicificação de incisivo central superior usando hidróxido de cálcio: Relato de caso

TV4SM

10:00-10:15

Gusmão VMB*

Apicigênese: uma revisão de literatura

TV4SM

10:15-10:30

Luna AVL*

Terapia endodôntica de dentes decíduos: Alternativas de pastas obturadoras utilizadas em pulpectomia.
TV4SM

10:30-10:45

Maciel KLO*

Comparação das características gerais entre os cimentos obturadores AH Plus, Endofill e Sealer 26.TV4SM
Uma revisão
10:45-11:00
de literatura

Maia FLA*

Perfuração radicular cervical: Um estudo de caso

TV5SM

8:00-8:15

Moura DBG*

Remoção de Instrumento Endodôntico Fraturado: relato de um caso clínico.

TV5SM

8:15-8:30

Moura RQ*

Abordagem endodôntica em caso de perfuração de canal radicular: relato de caso clínico

TV5SM

8:30-8:45

Moura RQ*

Etiologias do retratamento endodôntico: uma revisão de literatura

TV5SM

8:45-9:00

Nascimento RCD*

Revascularização pulpar: panorama de uso na Odontologia

TV5SM

9:00-9:15

Nunes WB*

Canalis sinuosos: estudo por meio de imagens e relevância clínica

TV5SM

9:15-9:30

Nurmberger VS*

Sinergia endodontia-dentística: otimizando o tratamento através da microscopia operatória.

TV5SM

9:30-9:45

Nurmberger VS*

Calcificação pulpar subsequente ao traumatismo dentário em crianças: uma revisão de literatura

TV5SM

9:45-10:00

Ribeiro AEL*

Análise do tecido pulpar dentário frente à utilização do peróxido de hidrogênio a 38%, in vivo.

TV5SM

10:00-10:15

Rocha AR*

Resistência adesiva de pinos de fibra de vidro cimentados com 3 cimentos autoadesivos em remanescentes
TV5SM radiculares
10:15-10:30
com e sem hibridiz

Rosa BPP*

Tratamento endodôntico em dens in dente: revisão de literatura

TV3ST

TV3ST

TV4SM

TV5SM

16:00-16:15

9:00-9:15

10:30-10:45

Santos JCB*

Reabsorção radicular após reimplante dentário tardio pós-trauma: relato de caso clínico

TV5SM

10:45-11:00

Silva MIA*

Mieloma múltiplo diante da odontologia: relato de caso

TV5SM

11:00-11:15

Silva MS*

Lesão endo-perio em molar inferior de anatomia atípica: relato de caso

TV5SM

Almeida IWP*

A relevância da laserterapia enquanto terapia complementar na odontologia hospitalar – revisão de TV6SM
literatura

8:00-8:15

Almeida IWP*.

Efeitos da laserterapia em pacientes com leucemia mielóide aguda imunossuprimidos – relato de caso
TV6SM

8:15-8:30

Alves FAS*

Relato de caso clínico: fibroma piogênico fibrosado

TV6SM

8:30-8:45

Andrade KF*

Diagnóstico de Paracoccidioidomicose: Relato de caso clínico

TV6SM

8:45-9:00

Araújo EF*

Um estudo sobre fissuras orofaciais

TV6SM

9:00-9:15

Barros DGM*

A Odontologia na equipe multidisciplinar de Oncologia - Uma revisão integrativa da literatura

TV6SM

9:15-9:30

Barros DGM*

Laserterapia no tratamento da mucosite oral induzida por quimioterapia antineoplásica

TV6SM

9:30-9:45

Barros FS*

Carcinoma de células escamosas em rebordo alveolar inferior: relato de caso

TV6SM

9:45-10:00

Bento MELNM*

Lesão odontogênica periférica mimetizando processo inflamatório gengival

TV6SM

10:00-10:15

Bezerra HIO*

Queilite e seus diferentes tipos: etiologia, aspecto clínico-histopatológico e tratamento

TV6SM

10:15-10:30

Bezerra MAF*

Metástase de adenocarcinoma de tireóide em mandíbula: Relato de caso

TV6SM

10:30-10:45

Bezerra RMM*

Herpes recorrente intra-oral: relato de caso

TV6SM

10:45-11:00

Bezerra SCM*

Fibroma Traumático: um relato de caso.

TV6SM

11:00-11:15

Carvalho MS*

Autopercepção de impactos das condições bucais em pacientes fumantes.

TV6SM

11:15-11:30

Cavalcante PK*

Pênfigo vulgar e penfigóide bolhoso, suas diferenças e a importância do cirurgião dentista no diagnóstico
TV7SM
precoce
8:00-8:15

Chaves KG*

Mucocele das glândulas de Blandin Nuhn : Revisão de literatura

Clemente SMPSC*

Conhecimento de acidentados sobre condutas após exposição acidental com risco biológico na prática
TV7SM
odontológica
8:30-8:45

Costa AMF*

Drogas de rua: agravos orais relacionados ao uso de substancias tóxicas.

TV7SM

8:45-9:00

Costa CLP*

Diagnóstico de Granuloma piogênico através das manifestações bucais: Um relato de caso.

TV7SM

9:00-9:15

Costa LM*

Carcinoma de células escamosas oral: um relato incomum em paciente jovem.

TV7SM

9:15-9:30

Costa NB*

Língua despapilada após terapia contra Helicobacter pylori: relato de caso

TV7SM

9:30-9:45

Cruz TT*.

Diagnóstico de Fibroma ossificante periférico através de manifestações bucais: Um relato de caso. TV7SM

Fonseca Neto B*

Carcinoma de células escamosas em palato e rebordo alveolar: relato de caso com ênfase no diagnóstico
TV7SMclínico
10:00-10:15
e histológico.

Freire AR*

Síndrome de Frey: revisão integrativa da literatura

TV7SM

10:15-10:30

Igor JAFL*

Ocupações profissionais relacionadas a exposição solar crônica e o câncer do vermelhão do lábio inferior
TV7SM

10:30-10:45

Leal GAP*

O Papel do Cirurgião-Dentista diante do Câncer de Boca.

TV7SM

10:45-11:00

Leite MC*

Carcinoma de células escamosas bucal: o cirurgião-dentista na prevenção e no diagnóstico precoce.
TV7SM

11:00-11:15

Lima KF*

Manifestações orais do pênfigo vulgar: relato de caso

TV7SM

11:15-11:30

Lima RGL*

Características clínicas do líquen plano oral: relato de dois casos

TV8SM

8:00-8:15

Lins NAE

Biomarcadores salivares no diagnóstico não invasivo de carcinoma epidermóide

TV8SM

8:15-8:30

Lopes DF*

Fenômeno de Extravasamento de Muco: relato de um caso e discussão da literatura.

TV8SM

8:30-8:45

Lucas PYX*

Biópsia de glândulas salivares menores labiais como recurso para o diagnóstico de Síndrome de Sjögren:
TV8SMrelato8:45-9:00
de caso.

Magalhães RMF*

Manifestações orais decorrentes da terapia antineoplásica

TV8SM

9:00-9:15

Martins SMS*

Tumor odontogênico associado a dente incluso: relato de caso.

TV5SB

8:00-8:15

Martins SP*

Tratamento do fibroma traumático na cavidade oral: relato de caso

TV5SB

8:15-8:30

Mendes BC*

Perda dentária em pacientes saudáveis e em paciente com lúpus eritematoso sistêmico.

TV5SB

8:30-8:45

Moreira ICS*

Hemangioma cavernoso em lábio inferior

TV5SB

8:45-9:00

Muniz NFD*

Sialólito gigante em ducto de wharton: um caso incomum

TV5SB

9:00-9:15

Nascimento ADA*

Avaliação das manifestações orais das doenças dermatológicas

TV5SB

9:15-9:30

Nascimento JM*

A candidíase oral em pacientes submetidos ao tratamento quimioterápico e radioterápico

TV5SB

9:30-9:45

Neto NFC*

Tratamento de hemangioma cavernoso em língua com escleroterapia: relato de caso

TV5SB

9:45-10:00

Oliveira JJM*

Alterações odontológicas em pacientes com síndrome de prader willi: uma revisão de literatura

TV5SB

10:00-10:15

Oliveira MV*

Sialolitíase em glândula sublingual: Relato de um caso clínico.

TV5SB

10:15-10:30

Paiva VMS*

Prevalência de complicações orais agudas em pacientes submetidos à radioterapia para neoplasiasTV5SB
em cabeça10:30-10:45
e pescoço

Pereira JLSH*

Osteomielite: relato de um caso clínico extenso e suas consequências.

TV5SB

10:45-11:00

Pereira LBS*

Estratégias de prevenção para o câncer bucal: são mesmo eficazes?

TV6SB

8:00-8:15

Pinheiro, GS*

Manifestações bucais provenientes de interações medicamentosas em pacientes idosos.

TV6SB

8:15-8:30

Rodrigues EKF*

Principais alterações orais e manejo de pacientes submetidos a radioterapia na região de cabeça e TV6SB
pescoço

8:30-8:45

Rodrigues RCS*

Síndrome de Eagle: Variações anatômicas, diagnóstico diferencial e tratamento.

TV6SB

8:45-9:00

Santos ASV*

Tumor odontogênico adenomatoide extrafolicular – Relato de caso clínico

TV6SB

9:00-9:15

Santos MKC*

Miíase orofacial decorrente de carcinoma espinocelular: relato de caso

TV6SB

9:15-9:30

Silva CA*

Aspectos do sistema estomatognático relevantes para o cirurgião-dentista em pacientes portadoresTV6SB
de síndrome
9:30-9:45
de ehlers-danlos.

Silva GM*

Biópsia excisional em mucosa alveolar: relato de caso

TV6SB

9:45-10:00

Silva KRN*

Gengivite descamativa em paciente com líquen plano oral: relato de caso e conduta clínica

TV6SB

10:00-10:15

Silva LRG*

Estomatite protética e hiperplasia fibrosa inflamatória induzida por dentadura: relato de um caso clínico
TV6SB

10:15-10:30

Silva LRG*

O uso da laserterapia no tratamento e prevenção do herpes simples labial recorrente

TV6SB

10:30-10:45

Silva MB*

Síndrome de Sjögren: Relato de caso.

TV6SB

10:45-11:00

Silva MBF*

Lesões pigmentadas da cavidade bucal: Importância do diagnóstico clínico e histopatológico

TV6SB

11:00-11:15

TV7SM

11:15-11:30

8:15-8:30

9:45-10:00

Silva MJNJ*

Granuloma piogênico: O que o clínico deve saber?

TV6SB

11:15-11:30

Silva TB*

Tratamento de carcinoma espinocelular em língua

TV7SB

8:00-8:15

Silva VMS*

Cisto linfoepitelial oral – Relato de caso

TV7SB

8:15-8:30

Silva, CA*

Relato de uma raro caso de manifestações orais do herpes zoster.

TV7SB

8:30-8:45

Souza AVL*

Diagnóstico Diferencial do Morsicatium Buccarum

TV7SB

8:45-9:00

Souza CA*

Carcinoma basalóide de células escamosas em rafe palatina e rebordo maxilar direito

TV7SB

9:00-9:15

Veloso SM*

Diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas através das manifestações bucais: Um relato de TV7SB
caso

9:15-9:30

Andrade Neta MGD*

Efeito antimicrobiano do monoterpeno (R)-(+)-citronelal contra cepas de Escherichia coli

8:00-8:15

Azevedo GML*

Prescrição de medicamentos para tratamento da dor por estudantes do curso de odontologia da faculdade
TV3SB de odontologia
8:15-8:30 de pernambuco.

Barbosa LA*

A utilização dos antimicrobianos no âmbito odontológico.

Bezerra LKMR*

Perfil fitoquímico e ação antimicrobiana de Solanumpaniculatum L. sobre Staphylococcus aureus e TV3SB
Pseudomonasaeruginosa
8:45-9:00

Cavalcanti JFS*

Antibioticoprofilaxia da endocardite infecciosa na prática odontológica

TV3SB

9:00-9:15

Costa Neto RE*

Influência da medicação antiasmática no meio bucal

TV3SB

9:15-9:30

Dantas MAA*

Análise da biodisponibilidade por via oral do mentol: estudo in silico.

TV3SB

9:30-9:45

Delgado LA*

Avaliação da biodisponibilidade do monoterpenocaravacrol

TV3SB

9:45-10:00

Ferreira, CR*

Análise da biodisponibilidade por via oral de um flavonoide: estudo in silico

TV3SB

10:00-10:15

Filgueira RC*

Análise da biodisponibilidade por via oral do limoneno: estudo in silico

TV3SB

10:15-10:30

Guimarães DG*

Avaliação clínica das alterações hemodinâmicas com cloridrato de articaína 4% 1:100.000 e 1:200.000
TV4SB

Miranda MMA*

Potencial antioxidante do óleo essencial deRhaphiodonechinusNess Mart. Schauer(Lamiaceae) sobre
TV4SB
o íon ferroso
8:15-8:30

Morais WGA*

Membranas de quitosana / Cissusverticillata (L.) para aplicação odontológica

TV4SB

8:30-8:45

Pereira EL*

Syzygium aromaticum: uma alternativa terapêutica na odontologia.

TV4SB

8:45-9:00

Romão RM*

Ação antimicrobiana do óleo de melaleuca alternifolia contra os microrganismos associados às patologias
TV4SBorais:9:00-9:15
Revisão de Literatura

Santos GA*

Interação medicamentosa em odontologia: anestésicos locais e antidepressivos.

TV4SB

9:15-9:30

Santos JMM*

A eficácia da artcaína na técnica infiltrativa na mandíbula: revisão sistemática

TV4SB

9:30-9:45

Silva EA*

A utilização da toxina botulínica no alívio de dor: uma revisão de literatura

TV5SB

11:00-11:15

Tenório IS*

Investigação de comorbidades e tratamentos farmacológicos em pacientes diabéticos

TV5SB

11:15-11:30

Alencar LBL*

O uso do óxido nitroso na implantodontia: Uma revisão de literatura

TV3SM

9:45-10:00

Batista NNG*

Tratamento de superfície dos implantes: Revisão de literatura

TV3SM

10:00-10:15

Rosado GM*

Tratamento de superfície em implantes dentais: uma revisão sistemática.

TV3SM

10:15-10:30

Silva GR*

Análise comparativa in vivo do comportamento biológico das membranas de polipropileno e politetrafluoretieleno
TV3SM
10:30-10:45
(PTFE)

Silva KP*

Membranas bioativas para aplicação em cavidade oral

TV3SM

10:45-11:00

Silva NC*

Uso de membranas autólogas LPRF como alternativade enxertos ósseo.

TV3SM

11:00-11:15

Silva TL*

Enxerto de tecido conjuntivo em paciente com implante dentário na região anterior - caso clínico

TV3SM

11:15-11:30

Souza KMR*

Granuloma piogênico associado à prótese implantossuportada: relato de caso

TV4SM

11:00-11:15

Suassuna TF*

Reabilitação com implantes imediatos: considerações técnicas, indicações e vantagens

TV4SM

11:15-11:30

Cordeiro MDA*

Importância do atendimento pré-hospitalar no consultório odontológico.

TV8SM

9:15-9:30

Moreira CMS*

Ergonomia odontológica: mudanças e desafios para o profissional

TV8SM

9:30-9:45

Nunes IS*

Ensino de laser terapia para os cursos de odontologia na Paraíba

TV8SM

9:45-10:00

Pereira LRBD*

Transtornos alimentares e relação com a odontologia: uma revisão de literatura

TV8SM

10:00-10:15

Sá MMAM*

O uso da violaceína no controle do biofilme e tratamento de lesões orais: Revisão sistemática da literatura
TV8SM

10:15-10:30

Santos ASV*

Importância da ergonomia no atendimento odontológico – Revisão de literatura.

TV8SM

10:30-10:45

Sousa AECP*

Um olhar diferenciado a saúde bucal de usuários de crack: uma revisão

TV8SM

10:45-11:00

Andrade AA*

Avaliação do conhecimento dos cirurgiões-dentistas sobre a importância do prontuário odontológicoTV4Q
para fins forenses.
15:30-15:45

Arruda TD*

A importância e inserção da odontologia legal no direito forense, enquanto instrumento de perícia e TV4Q
elucidação 15:45-16:00
de investigações

Bento ANLP*

Dimorfismo sexual: identificação de ossadas através de distâncias entre forames na base do crânioTV4Q

16:00-16:15

Calado MS*

Odontologia e antropologia forense: métodos de reconstrução facial

TV4Q

16h15-16:30

Silva JS*

Métodos de estimativa de idade na prática clínica odontolegal

TV4Q

16:30-16:45

Souza EGC*

Extração do DNA dos tecidos dentários e sua aplicação na odontologia forense

TV4Q

16:45-17:00

Alves FTL*

Dentes fusionados: Relato de caso

TV1SB

9:45-10:00

Alves MFV*

Osteomielite crônica em paciente infantil

TV1SB

10:00-10:15

Antero Junior JI*

Odontologia intra-uterina e os benefícios para o binômio mãe/filho: uma revisão integrativa

TV1SB

10:15-10:30

Braga MLA*

Matricariachamomilla L.: aplicações na odontologia.

TV1SB

10:30-10:45

TV3SB

TV3SB

8:30-8:45

8:00-8:15

Costa-rodrigues MR*

Maus tratos infantis: conhecimentos dos odontopediatras da capital paraibana – estudo piloto

TV1SB

Furtado CDA*

Saúde e educação: explicação sobre assistência odontológica para gestantes

TV1SB

11:00-11:15

Leôncio LL *

Associação entre cárie dentária, dieta e cuidados em saúde bucal de pré-escolares do município deTV1SB
Patos

11:15-11:30

Lima MSL*

O primeiro período de transição da dentição mista e a ansiedade relacionada ao tratamento odontológico
TV2SB

8:00-8:15

Martins SP*

Marcadores Inflamatórios na Saliva e Cárie na Primeira Infância: “Uma análise no binômio Māe-Filho”
TV2SB

8:15-8:30

MELO SL*

Tratamento de mucocele labial em bebê: relato de caso

TV2SB

8:30-8:45

Nascimento APMO*

Osteomielite supurativa crônica de mandíbula em paciente pediátrico: relato de caso

TV2SB

8:45-9:00

Nascimento APMO*

Traumatismo em dentes decíduos: revisão de literatura

TV2SB

9:00-9:15

Oliveira ACR*

Terapia pulpar em dente decíduo com uso da pasta CTZ: Relato de caso

TV2SB

9:15-9:30

Rodrigues ICL*

O uso da magnificação no diagnóstico e decisão de tratamento de lesão de cárie incipiente – relato TV2SB
de caso.

9:30-9:45

Rosado GM*

Cisto dentígero de origem inflamatória em paciente pediátrico: relato de caso

9:45-10:00

Santos ACM*

Conhecimento dos alunos do curso técnico em saúde bucal sobre saúde bucal para crianças de 0 aTV2SB
36 meses: 10:00-10:15
dados preliminares

Santos MLL*

Prevalência dos hábitos de sucção não nutritiva em crianças atendidas em uma instituição de ensino
TV2SB
superior 10:15-10:30

Silva ASL*

Cárie precoce da infancia: uma alternativa de reabilitação oral com prótese tubo-barra modificada em
TV2SB
bebê especial
10:30-10:45
- relato de caso

Silva KRN*

Fatores predisponentes à cárie precoce da infância em pré escolares do município de São Luís-MA.TV2SB

Soares AF*,

Potencial remineralizador de dentifrício com flúor nanoencapsulado na lesão artificial de cárie: estudo
TV2SB
in vitro. 11:00-11:15

Sousa BRS*

Prevalência de hábitos bucais deletérios em crianças de 5 a 12 anos em escola municipal na cidadeTV2SB
de Patos –11:15-11:30
PB

Tomaz RD*

A importância dos cuidados com a saúde bucal para adolescentes

TV3SB

8:00-8:15

Valentim ALNS*

Reabilitação estética em criança na primeira infância pela técnica endo-coroa-pino: relato de caso TV3SB

8:15-8:30

Vasconcelos RB*

Longevidade de restaurações ART realizadas em ambiente escolar- acompanhamento após 18 meses.
TV3SB

8:30-8:45

Veloso SM*

Prevalência do bruxismo nas crianças atendidas numa clínica escola de odontologia

TV3SB

8:45-9:00

Alencar AKO*

Tratamento Ortodôntico de Paciente classe III com mordida cruzada anterior

TV10ST

13:30-13:45

Almeida GM*

Remoção de hiperplasia gengival associada à aparelho ortodôntico através de gengivectomia e gengivoplastia
TV10ST
13:45-14:00

Araújo DP*

Fechamento da Mordida Aberta Anterior utilizando elásticos intermaxilares

TV10ST

14:00-14:15

Araújo LF*

Preparo ortodôntico para cirurgia ortognática: relato de caso

TV10ST

14:15-14:30

Barbosa JP*

Tratamento da Classe II por meio de disjunção e extrações de pré- molares

TV10ST

14:30-14:45

Batista TRM*

A influência do surto de crescimento puberal (scp) no diagnóstico e planejamento de tratamentos ortodôntico-ortopédicos.
TV10ST
14:45-15:00

Brito WA*

Tratamento ortodôntico alternativo para agenesia de pré-molares na dentadura mista – relato de caso
TV6ST
clínico

13:30-13:45

Carvalho JVRF*

Mordida aberta em adolescente com artrite idiopática juvenil: relato de caso

13:45-14:00

Costa RCNP*

Ancoragem Esquelética com Miniplaca e suas Aplicabilidades no Tratamento Ortodôntico: Uma Revisão
TV6ST
Integrativa
14:00-14:15

Cunha MF*

Tratamento ortodôntico corretivo com utilização de braquetesautoligados passivos

TV6ST

14:15-14:30

Dantas MA*

Aleitamento natural: uma ação ortopédica natural no desenvolvimento da face e oclusão

TV6ST

14:30-14:45

Dias LNS*

Uso de dispositivos da técnica do arco segmentado para tracionamento e extrusão de caninos.

TV6ST

14:45-15:00

Duarte BRC*

Tratamento ortodôntico em paciente com apinhamento dentário: relato de caso

TV6ST

15:00-15:15

Feitosa VG*

Impacto das maloclusões na qualidade de vida de pré-escolares da cidade de Patos-PB

TV6ST

15:15-15:30

Filho GNAF*

Expansão rápida da maxila através do uso do aparelho hyrax modificado

TV6ST

15:30-15:45

Holanda RAG*

Tratamento ortodôntico com braquetes autoligados passivos tellus (eurodonto).

TV6ST

15:45-16:00

Juaçaba TCQ*

Retratamento ortodôntico para correção da atresia dos arcos dentários por meio de arco auxiliar de TV6ST
expansão. 16:00-16:15

Leandro JF*

Assimetria facial produzida pela mordida cruzada devido a ausência dentária.

TV6ST

16:15-16:30

Leite PKBS*

Integração ortodontia/cirurgia ortognática: tratamento de classe II – Relato de caso

TV6ST

16:30-16:45

Leite SSS*

Padrão II com atresia maxilar – Relato de caso

TV6ST

16:45:17:00

Lemos AF

Abordagem ortodôntica em caso de reabsorção do incisivo lateral devido ao canino impactado.

TV6ST

17:00-17:15

Lima JC*

Aparelho de Frankel (RFIII) como recurso de impacto no tratamento da pseudo classe III de Angle. TV6ST

17:15-17:30

Matos ARA*

Retratamento ortodôntico: relato de caso

TV10ST

15:00-15:15

Moraes TM*

Tratamento ortodôntico híbrido: relato de caso

TV10ST

15:15-15:30

Moura WP*

Tratamento ortodôntico em caso de “mordida em brodie”

TV10ST

15:30-15:45

Oliveira MAC*

Tratamento ortodôntico em paciente com comprometimento periodontal: relato de caso

TV10ST

15:45-16:00

Pacífico IKS*

O sistema auto-ligado e suas vantagens no tratamento ortodôntico baseado em evidências: uma revisão
TV10ST
integrativa
16:00-16:15

Rodrigues YCMA*

Estudo coorte de má oclusão em escolares de João Pessoa - Paraíba

TV10ST

16:15-16:30

Rolim AKA*

Frenotomia e Ortodontia Interceptativa: Abordagem na Clínica Infantil

TV10ST

16:30-16:45

Santos GRP*

Estudo do espaço aéreo posterior superior em radiografias cefalométricas de pacientes com distoclusão
TV10ST

16:45:17:00

Santos JLLS*

Tratamento ortodôntico corretivo com braquetes autoligados

17:00-17:15

TV2SB

TV6ST

TV10ST

10:45-11:00

10:45-11:00

Silva, JFB*

Ortodontia e facetas na reabilitação estética de diastemas anteriores

TV10ST

17:15-17:30

Siqueira GV*

Tratamento ortodôntico corretivo com uso de braquetes Inovation C (DENTISPLY -GAC)

TV10ST

17:30-17:45

Aguiar ICV*

Osteodistrofia renal em paciente com insuficiência renal crônica

TV2Q

13:30-13:45

Almeida MHA*

Hamartoma odontogênico adenomatóide: relato de caso

TV2Q

13:45-14:00

Alves DPM*

Conduta terapêutica no tratamento do abscesso periapical: uma revisão de literatura

TV2Q

14:00-14:15

Alves LIV*

O que causa o câncer de boca? A percepção dos romeiros de Juazeiro do Norte CE.

TV2Q

14:15-14:30

Amorim LR*

Adenoma pleomórfico em mucosa jugal

TV2Q

14:30-14:45

Batista OC*

Ceratocisto Odontogênico: Relato de caso com ênfase nos achados histopatológicos

TV2Q

14:45-15:00

Bezerra HIO*

Dens in dente em canino: relato de caso incomum

TV2Q

15:00-15:15

Bezerra RV*

Análise da biodisponibilidade por via oral do timol: estudo in silico

TV2Q

15:15-15:30

Cardoso LKA*

Relato de um caso de lesão central de células gigantes agressiva

TV3Q

13:30-13:45

Carvalho DA*

Bioprospecção do potencial antioxidante do monoterpeno (r)-(+)-citronelal sobre o íon ferroso

TV3Q

13:45-14:00

Cruz JHA*

Análise da variação de fluxo salivar pelos métodos estimulado e não estimulado.

TV3Q

14:00-14:15

Dowsley MLR*

Pacientes submetidos ao tratamento oncológico X qualidade de vida

TV3Q

14:15-14:30

Ferreira JLS*

Citotoxicidade sanguínea in vitro do (r) - (+) - citronelal

TV3Q

14:30-14:45

Gonçalves VL*

Terapias antifúngicas para tratamento de candidose oral em pacientes diabéticos

TV3Q

14:45-15:00

Grangeiro MTV*

Síndrome da Combinação: uma revisão de literatura

TV3Q

15:00-15:15

Henrique RLS*

TV3Q
15:15-15:30
Regeneração pulpar como possível terapêutica para o tratamento de rizogênese incompleta: uma abordagem
teórica.

Macêdo WN*

Escleropatia de Hemangioma por Ethamolin®

TV3Q

15:30-15:45

Marinho LCN*

Aspectos clínico-patológicos do líquen plano oral: relato de caso

TV3Q

15:45-16:00

Marinho MELN*

A importância da clínica integrada na formação generalista do cirurgião-dentista: relato de caso

TV3Q

16:00-16:15

Moreira ICS*

Mensuração dos níveis de colesterol total e triglicerídeos nos estudantes de Odontologia da Universidade
TV3Q Federal
16:15-16:30
de Campina Grande

Neta NEM*

Mucocele em glândula de blandinnuhn: Relato de caso clínico

TV3Q

16:30-16:45

Oliveira SCFS*

Complicações odontológicas ocasionadas pelo diabetes mellitus

TV3Q

16:45:17:00

Oliveira TJB*

Fotobiomodulação no tratamento da estomatite aftosa recorrente

TV3Q

17:00-17:15

Pereira NEG*

Saliva e sua importância no diagnóstico e monitoramento de doenças bucais.

TV3Q

17:15-17:30

Pereira RVS*

Potencialidade de malignização em lesões orais

TV4Q

13:30-13:45

Sena ALM*

Lesão central de células gigantes agressiva: aspectos clínico-patológico e tratamento

TV4Q

13:45-14:00

Silva AC*

Terapia fotodinâmica aplicada ao tratamento de infecções odontogênicas

TV4Q

14:00-14:15

Silva EVS*

Potencial tóxico dos principais materiais usados nos consultórios odontológicos: como fazer o descarte
TV4Q
correto.14:15-14:30

Silva LBA*

Terapia Fotodinâmica como coadjuvante no tratamento de halitose: relato de caso

TV4Q

14:30-14:45

Silva RBL*

Avaliação da influência diabetes tipo II no pH e fluxo salivares

TV4Q

14:45-15:00

Souza AN*

Uso de plantas da família Anacardiaceae na odontologia.

TV4Q

15:00-15:15

Souza HTN*

Uso de células-tronco mesenquimais no emprego da bioengenharia tecidual óssea: Revisão de literatura.
TV4Q

15:15-15:30

Assunção MRL*

Sensibilidade da dentina e o impacto na qualidade de vida de pacientes com periodontite crônica daTV1Q
universidade
13:30-13:45
federal do maranhão

Carvalho CVS*

Técnica do túnel para recobrimento radicular de classes I de Miller: uma possibilidade mais estéticaTV1Q
e menos invasiva
13:45-14:00

Cavalcante ML*

Técnicas de recobrimento radicular: Uma revisÃo de literatura

TV1Q

14:00-14:15

Cavalcanti JFS*

Inter-relação entre cardiopatias e doenças periodontais

TV1Q

14:15-14:30

Dantas CNL *

Acondroplasia e doença periodontal: relato de caso

TV1Q

14:30-14:45

Dantas CNL*

Prevalência de doença periodontal em pacientes com indicação a confecção de prótese parcial removível
TV1Q de uma
14:45-15:00
faculdade de odontologia

Dantas IAO*

Doença periodontal como fator de risco ao nascimento de bebês prematuros e/ou com baixo peso TV1Q

De Sá MMAM*

A odontologia e a abordagem multidisciplinar em paciente com alteração sistêmica cardiológica: relato
TV1Q
de caso 15:15-15:30

Medeiros JJS*

Halitose e biofilme lingual: Qual a relação em idosos institucionalizados?

TV1Q

15:30-15:45

Moreira IRF*

Remoção de brida patológica associada a recessão gengival

TV1Q

15:45-16:00

Nunes IS*

Gengivectomia com bisel externo para correção de recidiva de hiperplasia gengival e aplicação de laser
TV1Qde baixa
16:00-16:15
intensidade

Silva ACG*

Antibióticos no tratamento da periodontite refratária: revisão sistemática.

TV1Q

16:15-16:30

Silva ARJ*

Raspagem em campo aberto de elemento associado à abcesso: relato de caso

TV1Q

16:30-16:45

Soares ICS*

Fibromatose gengival anatômica: um relato de caso

TV1Q

16:45:17:00

Soares IV*

Avaliação do efeito antimicrobiano da terapia fotodinâmicasobre microrganismos cariogênicos: estudo
TV1Q
in vitro 17:00-17:15

Vasconcelos GB*

Gengivite Ulcerativa Necrosante: Um relato de caso

TV1Q

17:15-17:30

Alves RG *

Pacientes portadores de necessidades especiais: abordagem odontológica.

TV2Q

15:30-15:45

Cavalcanti HN*

Halitose e fatores associados em idosos institucionalizados da cidade do natal-rn

TV2Q

15:45-16:00

15:00-15:15

Felix RS*

16:00-16:15
Perspectivas atuais quanto ao atendimento odontológico de pacientes com paralisia cerebral: Uma TV2Q
revisão de literatura

Figueiredo RAF*

A importância do cirurgião dentista na prevenção de candidíase oral em pacientes da unidade de terapia
TV2Qintensiva
16:15-16:30
(UTI)

Henriques DPP*

Gravidez e odontologia: mitos, medos e a autopercepção das gestantes.

Linhares MPML*

Associação entre pneumonia nosocomial e condições periodontais de adultos traqueostomizados internados
TV2Q
em
16:45:17:00
UTIs.

Lourenço AHA*

O paciente autista: agravos bucais e abordagens no consultório odontológico

TV2Q

17:00-17:15

Almeida FJC*.

Alterações anatômicas em indivíduos edêntulos.

TV3ST

15:45-16:00

Alves MFV*

Investigação do uso e necessidade de próteses em pacientes diabéticos.

TV3ST

16:00-16:15

Beckman CKC*

Reabilitação buco-maxilo-facial em paciente palatectomizado: Relato de caso

TV3ST

16:15-16:30

Bione FTSC*

Estomatite em portadora de prótese total: relato de um caso clínico.

TV3ST

16:30-16:45

Bispo AMSL*

Avaliação de metais pesados nos alginatos odontológicos: método fotométrico de determinação de TV3ST
metais pesados.
16:45:17:00

Cavalcanti CS*

Qualidade de vida, características sociodemográficas e a disfunção temporomandibular

TV3ST

17:00-17:15

Costa EC*

Reabilitação oclusal com placa tipo overlay – relato de caso clínico

TV4ST

13:30-13:45

Costa MDAS*

Prótese parcial removível induzindo hiperplasia fibrosa inflamatória em palato duro

TV4ST

13:45-14:00

Felipe BON*

Ligas metálicas e seu uso na odontologia: Revisão de literatura

TV4ST

14:00-14:15

Ferreira ACD*

Desgaste dentários e sua relação com a disfunção temporomandibular: relato de caso

TV4ST

14:15-14:30

Frazão KLR*

Prótese parcial removível provisória tipo overlay na reabilitação oral

TV4ST

14:30-14:45

Freitas GA*

Uso de placa oclusal tipo Overlay em paciente com hábito parafuncional severo

TV4ST

14:45-15:00

Gonçalves RIDS*

Relato de Caso: Reabilitação com Dissilicato de Lítio

TV4ST

15:00-15:15

Lima MPF*

Utilização de prótese parcial removível overlay na reabilitação oral: Revisão de literatura

TV4ST

15:15-15:30

Lima RR*

Laminados cerâmicos: protocolo de cimentação

TV4ST

15:30-15:45

Martins AL*

Transformação de prótese parcial removível em prótese total imediata: relato de caso.

TV4ST

15:45-16:00

Medeiros EMC*

Restauração indireta em resina composta: uma alternativa de tratamento.

TV4ST

16:00-16:15

Moreira AMF*

Rapid layer tecnology: método inovador para confecção de restaurações metal free.

TV4ST

16:15-16:30

Pereira RVS*

Tratamento com lentes de contato: harmonização do sorriso

TV4ST

16:30-16:45

Régis MA*

Reabilitação estética anterior com lentes de contato confeccionadas em cerâmica IPS E.max Maquiada
TV4ST

16:45:17:00

Rodrigues JMP*

Vantagens da utilização do scanner intra-oral em comparação com modelos de gesso: uma revisãoTV4ST
integrativa 17:00-17:15

Rodrigues NO*

Preparos dentários para laminados cerâmicos: Quando indicar?

TV4ST

17:15-17:30

Rolim MFL*

Prótese fixa sobre implante: resolução estética em dentes anteriores.

TV5ST

13:30-13:45

Rosa CDDRD*

A influência do tempo de pós-prensagem e uso de pressão no grau de conversão de resinas acrílicas
TV5ST
ativadas termicamente
13:45-14:00

Santos HS*

Influência do Tratamento de Superfície na Resistência de União da Zircônia com a Porcelana de Cobertura
TV5ST

Silva EA*

Estética do sorriso através do fechamento de diastemas anteriores, reanatomização dental e confecção
TV5ST
de próteses
14:15-14:30
parciais removíveis - re

Silva ECC*

Reabilitação Oral e compensação de classe III com prótese overdenture

TV5ST

14:30-14:45

Silva GMT*

Reabilitação em paciente desdentado total com

TV5ST

14:45-15:00

Silva IVS*

Influência da esplintagem de coroas sobre implantes na redução de tensões sobre parafusos protéticos
TV5ST

15:00-15:15

Silva Júnior OV*

Reabilitação da arcada superior com prótese fixa: relato de caso

TV5ST

15:15-15:30

Silva RDB*

Métodos de planejamento estético do sorriso

TV5ST

15:30-15:45

Souza SC*

Laminados em zircônia Prettau Anterior maquiada com maior adição de sílica: Solução em situações
TV4ST
de oclusão
17:30-17:45
desfavorável

Alves NM*

Avaliação das câmaras escuras portáteis de consultórios particulares de Patos-PB

TV9ST

13:30-13:45

Bezerra JM*

Avaliação da mineralização dos terceiros molares em uma amostra populacional do sertão paraibano
TV9ST

13:45-14:00

Bione FTSC*

Uso de peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio: um método revolucionário para a remoção de prata
TV9ST
dos resíduos
14:00-14:15
do fixador odontológic

Brito CR*

Características clínicas e radiográficas do fibroma ossificante: revisão da literatura.

TV9ST

14:15-14:30

Carvalho ALV*

Aspectos imaginológicos do dens in dente em exames de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico
TV9ST

14:30-14:45

Carvalho ALV*

Características imaginológicas da osteorradionecrose – Uma revisão da literatura

TV9ST

14:45-15:00

Cavalcante PK*

Reabsorção radicular externa – Análise em tomografia computadorizada de feixe cônico

TV9ST

15:00-15:15

Clemente JIB*

Investigação das alterações morfométricas no processo Estilóide do osso temporal

TV9ST

15:15-15:30

Gomes GS*

Características radiográficas sobre as principais calcificações de tecido mole na área odontológica: TV9ST
revisão integrativa
15:30-15:45

Guedes RL*

Aplicação da radiografia panorâmica no diagnóstico precoce de calcificações ateromatosas na carótida
TV9ST

15:45-16:00

Júnior SES*

Uso da tomografia computadorizada de feixe cônico para planejamento cirúrgico de odontoma composto
TV9ST

16:00-16:15

Lira TOS*

Relato de caso: agenesia dentária

TV9ST

16:15-16:30

Machado SM*

Osteonecrose associada aos bisfosfonatos: estudo de um caso clínico por meio de exames por imagem
TV9ST

16:30-16:45

Moura AJAL*

Fratura radicular oblíqua em dente com tratamento endodôntico – detecção em tomografia computadorizada
TV9ST de16:45:17:00
feixe cônico

Neto JCS*

Importância do acompanhamento imaginológico do Ceratocisto Odontogênico – Relato de caso

TV2Q

TV9ST

16:30-16:45

14:00-14:15

17:00-17:15

Oliveira EM*

TV9ST de17:15-17:30
Prevalência das variações patológicas na cabeça da mandíbula analizadas por tomografia computadorizada
feixe cônico

Pereira VAC*

Adequação dos consultórios odontológicos à RDC 306/2004 da ANVISA no processamento radiográfico.
TV1SB

8:00-8:15

Queiroz RG*

Avaliação da adequação de aparelhos de raios-X a Portaria 453/1998

TV1SB

8:15-8:30

Ramos JC*

Correlação da mineralização dos dentes terceiros molares e a idade cronológica segundo Nolla

TV1SB

8:30-8:45

Sena YRB*

Avaliação radiográfica das condições periodontais

TV1SB

8:45-9:00

Sousa JDC*

Conhecimento dos graduandos de Odontologia de Campina Grande/ PB sobre proteção radiológicaTV1SB

9:00-9:15

Sousa LX *

Análise radiográfica e tomográfica da íntima relação dos terceiros molares inferiores com o canal mandibular
TV1SB

9:15-9:30

Tomé HAL*

Meios de proteção à radiação utilizados em consultórios odontológicos

TV1SB

9:30-9:45

Albuquerque MEM*

Trabalho interprofissional odontológico no psf

TV7ST

13:30-13:45

Alexandre PMM*

Terapêutica medicamentosa para gestantes na assistência odontológica

TV7ST

13:45-14:00

Almeida MLD*

Análise comparativa dos atendimentos de baixa complexidade/atenção básica da clínica escola do curso
TV7STde odontologia
14:00-14:15
da UFCG.

Alves ARL*

Presença de biofilme lingual e fatores associados em idosos institucionalizados da cidade do Natal-RN
TV7ST

14:15-14:30

Andrade PFL*

Saúde bucal do idoso no contexto atual brasileiro: uma revisão integrativa de literatura

14:30-14:45

Aquino MB*

Avaliação ergonômica do ambiente de trabalho odontológico de uma universidade brasileira: como está
TV7ST
a iluminação?
14:45-15:00

Araujo CLC*

Utilização dos serviços públicos de saúde por diabéticos no Sertão da Paraiba

TV7ST

15:00-15:15

Cruz AS*

Avaliação dos acidentes com exposição a material biológico entre profissionais de odontologia (auxiliares).
TV7ST

15:15-15:30

Ferreira ACD*

Auto avaliação da saúde bucal por idosos brasileiros: revisão da literatura

TV7ST

15:30-15:45

Ferreira IS*

Atendimento odontológico sob anestesia geral para pacientes com deficiência:relato de caso clínico.TV7ST

15:45-16:00

Ferreira IS*

O sorriso frente as relações sociais: uma análise acerca da reabilitação oral do individuo

TV7ST

16:00-16:15

Goes VN*

Estudo retrospectivo dos métodos de descontaminação de escovas dentais

TV7ST

16:15-16:30

Gois HEB*

Diagnóstico situacional de idosos residentes na Vila Vicentina, caruaru: aspectossociodemográficosTV7ST
e de saúdegeral.
16:30-16:45

Gomes LL*

Zykavirus e microcefalia: implicações para saúde bucal

TV7ST

16:45:17:00

Gomes LL*

Zykavirus e microcefalia: implicações para saúde bucal

TV7ST

17:00-17:15

Januário MVS*

Zykavirus e microcefalia: implicações para saúde bucal

TV7ST

17:15-17:30

Januário MVS*

Zykavirus e microcefalia: implicações para saúde bucal

TV8ST

13:30-13:45

Júnior NML*

Fatores associados ao desenvolvimento da cárie dentária em adolescentes da região Nordeste do Brasil.
TV8ST

13:45-14:00

Leite AFG*

Estudo corte de cárie dentária em escolares na cidade de João Pessoa – Paraíba

14:00-14:15

Maximo AB*

Perfil de concursos públicos na área de odontologia no estado da paraíba-pb: o que se exige na área
TV8ST
de odontologia
14:15-14:30
em concurso público?

Monte TCP*

Bucalidade: uma percepção mais humanizada da odontologia

Nunes WB*

Levantamento epidemiológico das lesões e alterações bucais diagnosticadas em instituição de ensino
TV8ST
superior 14:45-15:00
estadual

Oliveira ICR*

Acesso aos serviços odontológicos em crianças de 12 anos de idade do município de Patos, Paraíba.
TV8ST

Oliveira JFG*

Riscos de contaminação socioambiental através do mercúrio: principais cuidados que o cirurgião dentista
TV8STdeverá
15:15-15:30
adotar.

Oliveira WS*

Percepção multidisciplinar sobre a problemática do bruxismo: diálogos entre a psicologia e odontologia.
TV8ST

15:30-15:45

Patrício JLS*

Saúde bucal do trabalhador: uma análise da experiência da universidade potiguar.

TV8ST

15:45-16:00

Pereira JLSH*

Uso dos serviços de saúde por portadores de Diabetes Mellitus no município de Campina Grande-PB.
TV8ST

16:00-16:15

Rodrigues TIGM*

Avaliação da higiene bucal de gestantes e seus conhecimentos em relação aos cuidados com a saúde
TV8ST
bucal do16:15-16:30
bebê

Santos LLP*.

Violência doméstica e a importância do cirurgião dentista no acolhimento e tratamento da vítima.

TV8ST

16:30-16:45

Simões MSS*

Avaliação dos níveis de ruído em clínicas escola do curso de odontologia de uma universidade brasileira.
TV8ST

16:45:17:00

Souza MN*

Eficácia do levantamento epidemiológico indireto, ações na saúde bucal por uma equipe saúde da família
TV8STde João
17:00-17:15
Pessoa

Souza SC*

Levantamento de cárie dentária em escolares na faixa etária de 12 anos de idade

TV7ST

TV8ST

TV8ST

TV8ST

14:30-14:45

15:00-15:15

17:15-17:30

