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TÍTULO
Tratamento de má oclusão de Classe III em paciente com crescimento: relato de caso
Tratamento de maloclusão Classe I de Angle com apinhamento ântero-inferior com extrações dos primeiros pré-molares
Tratamento de Classe III em duas fases: Cirurgia precoce e compensação ortodôntica
Mordida aberta anterior e mordida cruzada unilateral por infuuncia do hábito de sucção digital
Tratamento de trauma por arma de fogo em região anterior de mandíbula

ANGELA B. G. ALEXANDRE (FORP-USP) Camufagem ortodôntica da maloclusão esuuelética de Classe III
ANNANDA P. MARTINS (UFRJ)

Tracionamento ortodôntico de incisivo central superior impactado decorrente de elemento supranumerário

BIANKA J. G. DA MOTTA (FORP-USP)

Má oclusão Classe III esuuelética e dentária, mordida aberta anterior e mordida cruzada anterior e posterior unilateral

BRUNO MOREIRA DAS NEVES (UERJ)

Protração maxilar com mini-placas em paciente Cl III esuuelética portador de síndrome de Binder associado a mordida cruzada total

CAROLINE P. M. CASAGRANDE (UERJ) Tratamento compensatório da Classe II esuuelética: uual o limite? - Relato de caso
CLARA N. M. J. RAMALHO (UERJ)

Tratamento compensatório da maloclusão de Classe II esuuelética e Classe I de Angle

DANDHARA LINO TORRES (UFBA)

Tratamento de maloclusão Classe I com severa atresia da arcada inferior

DENISE D. M. FREIRE (FORP-USP)

Má oclusão Classe I de Angle com apinhamento severo

EMERSON C. DA S. ANAPURUS (UERJ) Classe I de Angle associada a mordida aberta anterior com transpasse e apinhamento ântero-superior e inferior
ERICLES OTÁVIO SANTOS (UFRJ)

Correção ortodôntica da transposição entre canino e pré-molar superior

EVELYN PATRICIA S. ARIAS (FORP-USP) Má oclusão esuuelética de Classe II com espaços generalizados e sobremordida profunda
FERNANDA BLAUDT (UFRJ)

Sindrome de Escobar – uma abordagem multidisciplinar

FRANCIELE L. LONGO (FORP-USP)

Tratamento ortodôntico-cirúrgico da má oclusão esuuelética de Classe II com defciuncia mandibular

FRANCIS M. L. PUERTA (FORP-USP)

Má oclusão de Classe III Esuuelética com mordida cruzada anterior

HENRIQUE DE P. GONTIJO (PUC-MG) Má oclusão de Classe II subdivisão 1 associada a apinhamento, mordida profunda e protrusão de incisivos
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Tratamento orto-cirúrgico de paciente Classe III de Angle com mordida aberta e padrão esuuelético hiperdivergente severo
Extração de um incisivo inferior associada à impacção de 13,23 e 33 com apinhamento ânteroinferior

JESSICA RICO BOCATO (UNOPAR-PR) Benefício Antecipado na abordagem ortodôntico-cirúrgica da Classe II Esuuelética: relato de caso clínico
JULIANA DE MELLO CARDOSO (UFBA) Tratamento de Classe III esuuelética em duas fases associado à reanatomização dentária compensatória
KAMILA O. N. MACHADO (PUC-MG)

Má oclusão de Classe I de Angle com Mordida Aberta Anterior e Mordida Cruzada anterior e posterior

KENIA LORENA M. DE MOURA (UERJ) Tratamento Orto-Cirúrgico da Classe II associada a birretrusão maxilomandibular, sorriso gengival e overjet acentuado
LAURA B. PETRACCO (PUC-RS)

Tratamento da Classe III borderline com ERMAC associada à protração maxilar com ancoragem em miniplacas

LETICIA B. HECHTMAN (UERJ)

Tratamento da Classe II em duas fases: Aparelho funcional Twin Block e aparelho ortodôntico fxo

LÍVIA DE O. PESSOTTI (PUC-MG)

Má oclusão de Classe I, mordida cruzada posterior, perdas dentárias e canino superior ectópico: relato de caso

LÍVIA SÂMARA F. DE S. PINTO (UFMG) Correção da mordida aberta anterior utilizando o sistema Invisalign®: Relato de Caso
LUANA KARINE AMARO SILVA (UERJ)

Má oclusão Classe I de Angle, com biprotrusão, tratada com extrações de primeiros pré-molares

LUIZ MAKITO O. GUTIERREZ (PUC-RS) Tratamento Ortodôntico-Cirúrgico, paciente Classe III esuuelética com ausuncias dentárias: Relato de Caso
MARIA FERNANDA R. MATTOS (UERJ) Tratamento orto-cirúrgico de mordida aberta anterior com exodontia de primeiros pré-molares superiores e inferiores
MARIA LAURA PINHEIRO (FORP-USP) Retratamento de Classe II subdivisão esuuerda associada a primeiro molar em mesioversão
MARIANA BRAZ HERZOG (UFRJ)

Camufagem de maloclusão Cl II esuuelética hiperdivergente e mordida aberta em adulto após falha de mecânica com mini-implantes

MARIANA G. LUVIZUTTO (FORP-USP) Má oclusão de Angle Classe I com incisivo central superior impactado
MARINA B. G. DE BRITO (UERJ)

Tratamento da Classe II em duas fases com utilização do aparelho funcional de twin-block

MELISSA C. QUATRIN (PUC-RS)

Tratamento ortodôntico-cirúrgico de paciente Classe III esuuelética com terceiro pré-molar supranumerário e agenesias dentárias

MIGUEL DE JESUS CÔCO (UERJ)

Tratamento orto-cirúrgico da maloclusão de Classe III esuuelética e dentária associada à mordida aberta anterior

NICOLE TONIN IPLINSKY (FORP-USP) Má oclusão Classe I esuuelética e dentária com discrepância ósseo-dentária negativa e padrão de crescimento vertical
PATRÍCIA DE C. VIEIRA (PUC-MG)

Má Oclusão de Classe II de Angle 1ª divisão associada à mordida profunda dentária
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PAULA CARRARO FONSECA (PUC-RS) Tratamento Orto-Cirúrgico de Má Oclusão Classe III após Evolução do Crescimento: Relato de Caso
POLYANA A. CARDOSO (PUC-MG)

Má oclusão de Classe II, mordida cruzada posterior e segundo pré-molar superior ectópico: relato de caso

PRISCILLA C. DE OLIVEIRA (UFF-RJ)

Tratamento ortodôntico com autotransplante de pré-molar na região de incisivo

RAFAEL C. DE BITTENCOURT (UFRJ)

Tratamento corretivo não-cirúrgico de Classe III esuuelética

RONALD ANDRES C. LOOR (IMO-SP) Tratamento de apinhamento e mordida profunda severa através de Haas modifcado e Ortodontia fxa – Relato de caso
RUI C. NASCIMENTO (FORP-USP)
TAIANE DOS SANTOS LOPES (UFRJ)

Má oclusão Classe I de Angle com biprotrusão dentária e apinhamento anterior
Biomecânica de tratamento para maloclusão de Classe II de Angle assimétrica

THAISA MARIA PIMENTA (FORP-USP) Má oclusão de Angle Classe l com apinhamento severo, biprotrusão e assimetria no arco superior
THALES CIANTELLI (FOB-USP)
VERÔNICA SANTOS CONDE (UERJ)

Distalizador associado a ancoragem esuuelética direta para o tratamento da má oclusão de Classe II
Autotransplante de supranumerário em região anterior em paciente com reabsorção em 11, 21 e 22 e exodontia de caninos inferiores

VITOR MASCARENHAS ETO (PUC-MG) Correção de má oclusão de Classe III esuuelética e mordida cruzada anterior
WENDES DIAS MENDES (FORP-USP)

Má oclusão esuuelética de Classe I com discrepância ósseo-dentária negativa

*No dia da apresentação do FÓRUM CLÍNICO (dia 09/10, quarta-feira), a documentação será montada em mesas clínicas. A avaliação dos trabalhos se iniciará às 9h. Portanto, é
de responsabilidade de cada apresentador montar devidamente a documentação na sala Oceania IX entre 8 e 9h.
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Exodontia de prémolares e mini-implantes para tratamento de mordida aberta esuuelética

ALESSANDRO SCHWERTNER (UC - PARAGUAI)

Tratamento da Classe III postural em adulto com terapia multidisciplinar

ALEX P. FURUKAWA (IAPPEM – EL SALVADOR)

Fluxo de trabalho digital voltado ao tratamento ortopédico de paciente hiperdivergente

ALLYPHER MISHELL SILVA SANTOS (IEMF-PE)

Distração maxilar e cirurgia ortognática: um relato de caso

AMANDA SARAIVA GASPAR GUEDES (PUC-MG)

Retratamento ortodôntico em paciente apresentando reabsorções radiculares múltiplas e extensas: relato de caso

ANA LUIZA COSTA S. DE OMENA (CESMAC-AL)

Correção da Classe II 1ª divisão com mordida aberta e overjet utilizando alinhadores ortodônticos – relato de caso

ANA LURDES CONTE (UNICSUL-SP)
ANGEL ROSEANE NOGUEIRA DE SOUZA (UFMG)

Extrações atípicas relacionadas à hipomineralização de molares e incisivos (HMI): Relato de Caso
Tratamento compensatório da má oclusão de Classe III associado ao uso de mini-implantes

ANNA CAROLINA RANGEL (CHILE)

Técnica Lingual E Reabilitação Avançada – Alternativa Estética Imediata Para Tratamento Ortodôntico: Relato De Caso Clínico

BIANCA BRAVIM BOMFIM (UFF-RJ)

Tracionamento do segundo molar inferior com auxílio de miniplaca

BIANCA DE SOUZA SOBRAL DUTRA (UFF-RJ)
BIANCA HECK (UFRGS)

Anodontia de incisivo inferior e linhas médias coincidentes: isto é possível?
Escolha do protocolo de tratamento precoce para caninos potencialmente impactados

BRUNO DE PAULA M. PASQUA (FO-USP)

Fluxo digital na confecção do expansor rápido da maxila apoiado em mini-implantes: caso clínico

BRUNO FIRMINO DE OLIVEIRA (IOP-PB)

Placa dupla de avanço mandibular para tratamento precoce de Classe II esuuelética: relato de caso

CAMILA OLIVEIRA BORGES FRAZO (SLM-RJ)
CAMILLA IVINI VIEIRA ARAGÃO (FOAR-UNESP)
CARLA FERREIRA SIMÕES (UFMG)
CARLOS ALBERTO R. MAGAÑA (UAG - MÉXICO)
CAROLINA DANOVARA (UNLP - ARGENTINA)
CAROLINA JUNG FERREIRA (UFRGS)

Cirurgia ortognática associada a próteses customizadas bilaterais de ATM em paciente Classe II esuuelética
Mini-implantes extra-alveolares em crista infrazigomática (IZC) para tratamento da Classe II
O uso de mini-implantes para expansão rápida da maxila para tratamento de discrepância transversal
Tratamento da mordida profunda em pacientes Classe II esuuelética
Tração de caninos superiores retidos com dispositivos de ancoragem temporários (TADs): relato de caso
Protocolo de tratamento para compensação dentária em casos de agenesia de incisivo inferior
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Tratamento ortodôntico interdisciplinar em paciente com histórico de periodontite aguda: 10 anos de estabilidade
Eviduncia atual sobre as micro-ósseo-perfurações e seu efeito no movimento dentário: relato de um caso
Anomalias dentárias associadas e maloclusão de Classe II: relato de caso clínico e acompanhamento em longo prazo
Tratamento precoce da Classe II utilizando dispositivos de ancoragem esuuelética extra-alveolar
Transposição de canino e pré molar unilateral: proposta de tratamento

DAYANY MARIA ALVES PEREIRA (CPOVALE-BA)

Benefícios da laserterapia no tratamento ortodôntico

DEBORAH BRINDEIRO DE A. BRITO (FOB-USP)

Estabilidade pós-tratamento de má oclusão de Classe II com aparelho Forsus

DEMI LISBÔA DAHÁS JORGE (FOB-USP)
DOUGLAS BENÍCIO B. HENRIQUE (IOP-PB)
ELIO DA MATA SANTOS JÚNIOR (UFMG)

Terapuutica ortodôntica no preparo pré-implante – relato de caso
Exodontia de incisivo inferior: uma alternativa de tratamento
Tratamento ortodôntico de paciente portador de mucopolissacaridose tipo I

ERENDIRA ITZEL AVALOS GALVEZ (UAG-MÉXICO) Extração de segundos molares superiores para tratamento de maloclusão de Classe II
FÁBIO LEIVAS BRAGA (PclinMPA-RS)
FABIOLA ESTHER ALVAREZ (FOB-USP)
FERNANDA BLAUDT (UFRJ)
GABRIELA DE ARAÚJO MAGALHÃES (PUC-MG)
GABRYELLA NUNES DOS SANTOS (CIA-SE)
GILBERTO DA CRUZ BEZERRA JUNIOR (UNG-SP)
GIORDANI SANTOS SILVEIRA (PUC-MG)
GLADISTONE MEROS (SLM-SP)

Tratamento da Classe III esuuelética: da abordagem interceptativa à correção cirúrgica
Mecânica de Classe II com uso de elásticos intermaxilares apoiados em mini-implantes ortodônticos
Síndrome de Escobar – uma abordagem multidisciplinar
Tratamento ortodôntico interceptativo e corretivo de Classe II esuuelética em portador de fssura labial esuuerda
Protocolo Manhães aplicado no tratamento de padrão III esuuelético
Tratamento ortodôntico simplifcado de um caso complexo de má oclusão de Classe III
Registro fotográfco intrabucal em Ortodontia: o arco mandibular não é menos importante do uue o arco maxilar
Correção da Mordida Aberta Esuuelética Anterior de Classe III usando Mini-Implantes e Expansor Reverso: nova abordagem

HAYDER EGG GOMES (PUC-MG)

Diagnóstico precoce e interceptação precisa e objetiva: oportunidades para se evitar a impactação defnitiva de caninos

HELDER FERREIRA RAMOS (CESUPA-PA)

Abordagem clínica não cirúrgica da má oclusão de Classe III com o uso de disjunção palatina e tração reversa da maxila
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Infuuncia genética na presença de pré-molares supranumerários em gumeos homozigóticos

INGRID IVANNA HUAYTA AGUIRRE (HRAC-USP)

Tratamento ortodôntico-cirúrgico em paciente com fssura labiopalatina: relato de caso

ISABELA FÁTIMA ARAÚJO SOUZA (AVANCE-BA)

Propulsores mandibulares fxos e rígidos: uuando utilizar Herbst ou APM/FLF – relato de caso

IVANA LORENA STURNIOLO (UNLP-ARGENTINA) Contenção funcional orgânica
IVE CAVALCANTE DE O. VAZ (CESMAC-AL)

Tratamento da mordida cruzada anterior funcional: Relato de caso

JEFFERSON SCHWERTNER (UC - PARAGUAI)

Tratamento da Classe II utilizando ancoragem esuuelética extra-alveolar – relato de caso

JESSA IASHMIN A. GOMES MACHADO (UFPI)

Tratamento compensatório de Classe III esuuelética com mini-implante extra-alveolar em paciente idoso – relato de caso
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KAMILA DE OLIVEIRA N. MACHADO (PUC-MG)
KAROLYNE MALTA DUQUE (UniFOA-RJ)

Por uue diagnosticar e tratar precocemente os caninos superiores ectópicos?
Abordagem orto-cirúrgica para o tratamento de Classe III assimétrica: relato de caso
Estimulação Precoce em Bebu com Síndrome de Down: Relato de Caso

LAÍS RAMOS QUEIROZ (AVANCE-BA)

Correção da mordida aberta anterior com uso de elástico precoce: relato de caso

LAIZE ROSA PIRES FREITAS (PUC-MG)

Emprego da tecnologia 3D para planejamento e confecção de próteses totais das ATM em um retratamento ortocirúrgico

LAYSA DA CUNHA BARROS (CIEC-MA)

Retração dentoalveolar apoiada em mini-implantes: relato de caso

LÍVIA DE OLIVEIRA PESSOTTI (PUC-MG)

Abordagem interdisciplinar no retratamento ortocirúrgico da Classe III esuuelética

LUCIANA BELOMO YAMAGUCHI (UNOPAR-PR)

Expansor maxilar diferencial – dispositivo alternativo no tratamento precoce da mordida cruzada posterior: relato de caso

LUCIANA BOCUDO HOFFELDER (PclinMPA-RS)

Tratamento da Classe III: da correção precoce à fnalização – relato de caso

LUCILENE COSTA DE C. AYUPP (UNIPÊ-PB)
LUÍSA SCHUBACH DA COSTA BARRETO (UFRJ)
LUIZ FERNANDO ETO (COB-MG)
MARA COELHO MAXIMIANO (UniREDENTOR-RJ)
MARCELA EMÍLIO DE ARAÚJO (UFRN)

Uso de miniparafusos extra-alveolares: a verticalização de molar na prática clínica
Tratamento da maloclusão Classe II 1ª divisão com assimetria mandibular
Tracionamento de incisivo central ectópico – C tube – Ortodontia Biocriativa
Ortodontia em adultos: desafos da biomecânica no tratamento de canino superior ectópico com tenduncia à transposição
Interceptação de caninos maxilares em irrupção ectópica
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MARCIA ANGELICA PETER MAAHS (UFCSPA)

Benefício antecipado e ortodontia lingual customizada no tratamento da Classe III esuuelética em paciente vertical
Melhora espontânea da mordida aberta anterior em respirador oral após abandono da chupeta

MARCOS BITENCOURT NEVES (UNG-SP)

Expansão rápida com MARPE em adolescente após insucesso com disjuntor ortopédico

MARCOS SIMÕES LIMA DE AQUINO (PUC-MG)

Abordagem interdisciplinar para reabilitação estético-funcional de uma paciente adulta

MARIA DE FÁTIMA F. DE ABRANTES (IOP-PB)

Expansão rápida da maxila em dentição decídua para tratamento de mordida cruzada posterior: relato de caso

MARIA DE LOURDES MONTENEGRO (CESMAC-AL) Reabilitação Multidisciplinar do Paciente com Comprometimento Periodontal Severo: Relato de Caso
MARIA SUELANE BRAGA LIMA (SLM-RJ)
MARIAN VILARDO MOUTINHO (UERJ)
MARINA ARAÚJO LEITE ASSIS (PUC-MG)
MARINA VIUDES BRUDER CÂMARA (UFRJ)
MAXWELL LOPES ALBUINI (UNG-SP)
MICHELE FONSECA BRANTES (UNIFESO-RJ)
NAYANNA CRISTINA DO N. CARVALHO (SLM-SP)
NOEMI LEAL NUNES LULA FERREIRA (ILS-PI)
OLGA BENÁRIO VIEIRA MARANHÃO (FOB-USP)
PAULA BRAGA DE QUEIROZ VEIGA (CESMAC-AL)
PAULA MOREIRA OLIVEIRA (PUC-MG)

Tratamento da SAHOS severa com avanço bimaxilar
Acompanhamento a longo prazo de tratamento de Classe III esuuelética com tração reversa apoiada em mini-placas
Tratamento precoce da Classe III com máscara facial associada a elásticos intermaxilares
Impacto do tratamento ortodôntico de maloclusão Classe II em paciente com dente traumatizado
Redução da Assimetria Facial após Tratamento Ortodôntico Associado à Condilectomia
Tratamento ortodôntico-cirúrgico: planejamento virtual para otimizar previsibilidade na correção do padrão III
Diagnóstico tardio e tratamento cirúrgico-ortodôntico de dentes anteriores: Relato de caso clínico em paciente adolescente
Verticalização de segundo molar inferior: técnica de arco lingual modifcado
O tratamento da mordida cruzada anterior na dentadura mista com aparelho de Bergersen: Relato de caso
Tratamento orto-restaurador em paciente fssurado tratado sem enxerto ósseo – relato de caso
Tração ortodôntica como parte fundamental do tratamento da luxação intrusiva de incisivos superiores

PEDRO DIEGO DA C. TEIXEIRA (UNINOVAFAPI-PI) Tratamento de agenesia bilateral de incisivos laterais superiores com fechamento de espaços
POLYANA ARAÚJO CARDOSO (PUC-MG)
RAQUEL SILVA POLETTO (FOB-USP)
REBECCA FIGUEIROA (PUC-MG)

Otimização da efciuncia na interceptação da Classe II com dimensão vertical diminuída
Tratamento da má oclusão de Classe III com ancoragem esuuelética: relato de caso
Interdisciplinaridade Orto-Cirurgia-Perio-Prótese: somando esforços em busca da exceluncia em caso de alta complexidade
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O uso dos esporões linguais no tratamento precoce da mordida aberta anterior – relato de caso clínico

RENATA KARINA G. CIMINI SADDI (GEOB-MG)

MCPA – Instalação e biomecânica na distalização de molares superiores

RODRIGO PIMENTEL CAMPOS (GEOB-MG)
RODRIGO XAVIER SILVEIRA DE SOUZA (UFMG)

Ortodontia biocriativa: MCPA – instalação e biomecânica na mesialização de molares superiores
Tratamento ortocirurgico de má oclusão de Classe II com mordida aberta anterior de origem esuuelética

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA CAETANO (UERJ) Mudanças no perfl facial decorrentes do tratamento da biprotrusão dentoalveolar
TAIANE DOS SANTOS LOPES (UFRJ)
THALES CIANTELLI (FOB-USP)
VALBER CLEITON SANTOS MIRANDA (ABO-BA)

Existe estabilidade de resultados na correção da Classe III esuuelética com tratamento interceptativo?
Alteração de plano oclusal no tratamento da mordida aberta anterior, associação de mini-implantes e extrusão dentoalveolar
Tratamento da má oclusão de Classe II com o uso do propulsor mandibular e levante anterior

VALDELIA MARIA C. SAMPAIO (UNINOVAFAPI-PI) Confecção de aparelhos com fuxo 100% digital: relato de caso
VALÉRIA CRISTINA XAVIER DE PAIVA (GEOB-MG)
VIVIAN DE SOUZA LOURENÇO (UNG-SP)
VIVIANE RODRIGUES AMORIM (CESMAC-AL)

Ortodontia biocriativa: miniplaca C-tube – instalação e aplicação clínica
Movimentação ortodôntica dos incisivos através da sutura palatina mediana: alternativa conservadora em situação adversa
Tratamento ortodôntico em paciente periodontalmente comprometido – relato de caso

*O painel digital deve ser enviado à comissão organizadora impreterivelmente até a data limite de 30/09/2019 através do e-mail: abor-cientifico@bgstudios.com.br . O não
cumprimento desse prazo implica automaticamente na desclassificação do trabalho.
*Os autores de todos os painéis clínicos deverão se apresentar no Foyer do 3 o andar, onde será a exposição dos painéis no dia 10/10 (quinta-feira) entre 8:30 e 9h para buscar seus
certificados.
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ALESSANDRO SCHWERTNER (UNOPAR) Efeitos do uso de arco de intrusão na mecânica 4X2 com modelos fotoelásticos
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ARIANE SALGADO GONZAGA (UFRN)
BIANCA BRAVIM BOMFIM (UFF-RJ)
BRUNA CAROLINE T. BARRETO (UFRJ)

Tratamento da maloclusão esuuelética de Classe III: da infância até o fnal da adolescuncia
Técnica Lingual E Reabilitação Avançada – Estética Imediata Para Tratamento Ortodôntico: Relato De Casos Clínicos
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