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Trabalhos Selecionados · Segunda etapa de avaliação

Pôster Clínico
13/09 – Sexta-feira

PA-07
14:00

Aspectos clínicos e radiográficos da síndrome
de proteus: relato de caso
Leticia Candine de Brito

PA-08
14:10

O uso das limas reciproc blue em dente com
lesão periapical: relato de caso
Janaina de Jesus Santos Brito

PA-19
14:20

Reabilitação de paciente com microtia, por implantes
osseointegrados e prótese auricular: relato de caso
Thaís Salles Pereira

PA-20
14:30

Tomografia computadorizada de feixe cônico como aliado
no planejamento estético, funcional e ortodôntico
Jaquele Alves Silva

PA-22
14:40

Retratamento de cirurgia parendodôntica - relato de caso
Gabriela Lopes de Carvalho Guimarães

PA-59
14:50

Tecnologia CAD/CAM aplicada em fluxo de trabalho digital para
reabilitação estético-funcional de maxila: relato de caso
Camila Sales Jreige

PA-86
15:00

Tratamento simplificado para restabelecimento da DVO com
prótese removível e facetas diretas em resina composta
Gabriela Araujo Arantes

PA-88
15:10

Cisto dentígero infectado secundariamente em
crianças: comparativo de dois casos
Eleazar Mezaiko Vilela Dias

PA-89
15:20

Workflow Digital- Técnica do Duplo Escaneamento na Reabilitação
Estética e Funcional com Laminados Cerâmicos CAD/CAM
Lorrany Candido da Silva

PA-92
15:30

Reconstrução papilar associada a ganho estético em
reabilitação protética: Relato de caso clínico
Aline Rodrigues Renovato

A Comissão Científica se reserva o direito de realizar alterações
nesta programação sem aviso prévio, para fins de adequação.

Continua »

Realização

Trabalhos Selecionados · Segunda etapa de avaliação

Pôster Clínico
13/09 – Sexta-feira

PA-110
15:40

Condenação de dentista por falta de documentação odontolegal
após realizar facetas de porcelana: relato de caso
Pedro Santos Alves Carmo

PA-112
15:50

Endoguide: uso da tecnologia no tratamento
de canais radiculares obliterados
Caroline Cristina Borges

PA-128
16:20

Distinção entre papulose bowenóide e doença
de Bowen em boca: relato de caso
Sebastião Silvério de Sousa Neto

PB-10
16:30

Reabilitação de pacientes portadores de anoftalmia unilateral,
por meio de próteses oculares estéticas: relato de caso
Camila Alvarenga da Silva

PB-32
16:40

O desafio da restauração de classe IV direta: relato
de caso com 3 anos de acompanhamento
Victória Cristina Amâncio da Silva

PB-43
16:50

Síndrome de Hajdu-Cheney
Leandro Silva da Conceição

PB-52
17:00

Tratamento estético interdisciplinar de fluorose
dentária e mordida cruzada - relato de caso
Lucas Silva Chaves

PB-87
17:10

O sucesso de tratamentos estéticos e a comunicação com
o laboratório de prótese dentária: relato de dois casos
Rafael Araujo Camara

PB-113
17:20

Tracionamento ortodôntico de canino incluso associado à
odontoma composto localizado na maxila: relato de caso
Lara Sousa de Oliveira

PB-132
17:30

Fechamento diastema mediano amplo com laminados
cerâmicos: relato de caso com acompanhamento de 1 ano
Raynna da Silva Freitas

A Comissão Científica se reserva o direito de realizar alterações
nesta programação sem aviso prévio, para fins de adequação.

Realização

Trabalhos Selecionados · Segunda etapa de avaliação

Pôster Científico
14/09 – Sábado

A Comissão Científica se reserva o direito de realizar alterações
nesta programação sem aviso prévio, para fins de adequação.

PC-14
14:00

Avaliação da gengivite, placa e manchas dentais com o uso de
gomas de mascar com clorexidina, acetato de zinco e xilitol
Silmara Martins Budeus Aguilar

PC-20
14:10

Efeito da terapia com laser de baixa intensidade no movimento
dental induzido: uma revisão sistemática e metanálise
Pedro Rogerio Camargos Pennisi

PC-22
14:20

Avaliação dos terceiros molares inferiores com o canal mandibular
utilizando tomografia computadorizada de feixe cônico
Luana Ferreira da Costa

PC-27
14:30

Avaliação anatômica e de medidas do processo coronóide
da mandíbula, para reconstruções ósseas dos maxilares
Gabriely Ferreira

PC-28
14:40

Avaliação da influência do material restaurador na tensão de
cargas no sistema coroa implante: método elementos finitos
Carlos Alexandre Santos Guedes

PC-29
14:50

Avaliação do microgap existente entre o a junção pilar/
implante de diferentes implantes cone morse
Giovanna Chaves Souza Borges

PC-30
15:00

Performance mastigatória de pacientes reabilitados com
overdenture mandibular retida por um implante ou prótese total
Joyce Borges Cardoso

PC-31
15:10

Influência da técnica restauradora de cavidade cervical no
efeito da tensão de contração residual e grau de conversão
Thiago Silva Peres

PC-36
15:20

Efeito do preparo do canal com os instrumentos BioRace, K3,
ProTaper e Hero 642 no surgimento de defeitos na dentina
Roberto Gabriel Carvalhaes Maciel

PC-48
15:30

Avaliação da remoção da smear layer utilizando EDTA à
17% em associação a diferentes métodos de ativação
Rita Lara Alencar de Sousa
Continua »

Realização

Trabalhos Selecionados · Segunda etapa de avaliação

Pôster Científico
14/09 – Sábado

A Comissão Científica se reserva o direito de realizar alterações
nesta programação sem aviso prévio, para fins de adequação.

PC-56
15:40

Efeito das técnicas para remoção de retentor metálico
fundido no surgimento de trincas e fraturas radiculares
Erica Camila Alves Reis

PC-62
15:50

Expressão de genes envolvidos na síntese de ergosterol de
Candida albicans submetidos a aPDT associada a nistatina
Cláudia Carolina Jordão

PC-66
16:20

Correlação de alterações ósseas degenerativas e disfunções
intraarticulares na ATM baseado em exames de RM e TC
Sara Guedes Monteiro Sallenave

PC-68
16:30

Estudo radiográfico e tomográfico da radiolucência
justapical dos terceiros molares inferiores
Jeane Katuiscia Silva

PC-88
16:40

Influência dos procedimentos endodônticos na estrutura dentária
Jessyka Magela Coelho

PC-93
16:50

Associação entre a percepção materna sobre a saúde
bucal do filho e a condição de cárie da criança
Danielle Cristina Alves Rigo

PC-95
17:00

Comparação do volume de tecido dental removido no acesso
endodôntico guiado e convencional em incisivos inferiores
Marina Cesar Machado

PC-104
17:10

Avaliação histopatológica do reparo apical em dentes de cães
com uso de cimentos obturadores à base de resina epóxica
Vitória Malaquias Brasil

PC-07
17:20

Expressão do marcador de células-tronco Sox-2 em
abscessos periapicais e espécimes da papila apical
Bruna Maria Xavier Santos

PC-35
17:30

Influência do laser Er,Cr:YSGG associado ou não a dessensibilizantes
na microdureza da dentina bovina após erosão ácida
Ana Leticia Daher R. Moreira

Realização

