FÓRUM CIENTÍFICO, QUINTA-FEIRA, 10/10/19
SALA OCEANIA III
Título
Horário
Ensaio clínico randomizado: efetividade da aplicação tópica de verniz de flúor e xilitol em pacientes
08:30 – 08:50 ortodônticos
Avaliação de softwares de reconstrução 3D para aquisição de modelos faciais a partir de
08:50 – 09:10 fotografias bidimensionais
Comparação da Expansão Rápida da Maxila com expansor Hyrax convencional e Duplo
09:10 – 09:30 Independente em pacientes com FLP
INTERVALO
09:30 – 09:40

Apresentador
VINICIUS AUGUSTUS M. SILVA (FOB-USP)
LORENA BASILIO CHAVES (UERJ)
KENIA LORENA M. DE MOURA (UERJ)

09:40 – 10:00 Avaliação de propriedades termomecânicas de fios de níquel-titânio aplicados na Ortodontia

MARIA DE FÁTIMA F. ABRANTES (IOP-PB)

10:00 – 10:20 Controle microbiológico bucal por ação Fotodinâmica em pacientes ortodônticos

CRISTIANE GALDINO DE ALMEIDA (UFBA)

10:20 – 10:40 Avaliação in vitro da dureza superficial de compósitos ortodônticos após desafio erosivo
INTERVALO
10:40 – 11:00

BRUNO FIRMINO DE OLIVEIRA (IOP-PB)

Acurácia da transferência de acessórios ortodônticos com moldeira de cola quente na colagem

11:00 – 11:20 indireta

Avaliação da percepção estética acerca das alterações do perfil facial em diferentes grupos
11:20 – 11:40 étnicos
Prevalência e fatores associados a maloclusões na dentição decídua em cidade do Nordeste
11:40 – 12:00 brasileiro
ALMOÇO
12:00 – 13:10
13:10 – 13:30 Influência do torque dos caninos superiores na percepção estética do sorriso
13:30 – 13:50 Influência da exposição dos incisivos inferiores na percepção estética do sorriso
Os efeitos da expansão rápida de maxila na articulação temporomandibular: uma revisão
13:50 – 14:10 sistemática
Avaliação de assimetria facial em crianças com dentadura mista e associação com aspectos
14:10 – 14:30 clínicos
INTERVALO
14:30 – 14:40 Análise tomográfica do colo do côndilo mandibular em diferentes padrões
faciais e classes
14:40 – 15:00 esqueléticas
Avaliação da atratividade do sorriso com variação na dimensão mesiodistal de incisivos laterais
15:00 – 15:20 superiores uni e bilateralmente
Avaliação tridimensional das vértebras cervicais em indivíduos jovens com mordida cruzada
15:20 – 15:40 posterior unilateral
INTERVALO
15:40 – 16:00

VICTOR SOUSA PEIXOTO MORAES (UFBA)
ÍTALO SILVEIRA C. CONCEIÇÃO DIAS (UFBA)
JESSA IASHMIN A. GOMES MACHADO (UFPI)
JULIANE FREITAS MACHADO (HCA-RJ)
LARISSA BARBOSA MODA (UERJ)
JÉSSICA DE ALMEIDA L. DA GAMA (ABO-PA)
DOUGLAS BENÍCIO B. HENRIQUE (IOP-PB)
MARIANA M. M. DE CARVALHO (UFBA)
LARA PASSOS ALVIM (UFJF-MG)
THAYS RIBEIRO DA SILVA (HIJG-SC)

Diferença da força de adesão de bráquetes metálicos e cerâmicos polimerizados com um LED de

16:00 – 16:20 alta potência

BERNARDO SOBREIRA V. DA SILVA (HCA-RJ)

16:20 – 16:40 Acurácia e reprodutibilidade da avaliação visual dos estágios de maturação vertebral

NATHALIA CAMPOS D. CARDOSO (UFF-RJ)

16:40 – 17:00 Relação entre estabilidade de cor e rugosidade de superfície de bráquetes cerâmicos

JOÃO VITOR M. DOS S. GUERRA (HCA-RJ)

FÓRUM CIENTÍFICO, QUINTA-FEIRA, 10/10/19
SALA OCEANIA VIII
Título
Horário
MARPE versus SARPE no tratamento da discrepância transversal maxilar em pacientes com
08:30 – 08:50 avançada maturação óssea
Tensão e deslocamento das estruturas craniofaciais durante a expansão rápida da maxila em Sus
08:50 – 09:10 Scrofa com MARPE e Hyrax
Influência da RC e MIH na postural corporal e equilíbrio postural em pacientes portadores de
09:10 – 09:30 disfunção temporomandibular
INTERVALO
09:30 – 09:40
Avaliação tridimensional da assimetria mandibular em pacientes com Classe I esquelética e
09:40 – 10:00 mordida cruzada posterior unilateral
Simulação numérica da distribuição de tensões e deformações na maxila na fase inicial da
10:00 – 10:20 intrusão de 1os molares com miniplacas
Qualidade de vida de pacientes ortodônticos com fissura labial e ou palatina: Uma revisão
10:20 – 10:40 sistemática

10:40 – 10:50
10:50 – 11:10
11:10 – 11:30
11:30 – 11:50
11:50 – 12:10
12:10 – 13:10

INTERVALO
Fatores preditivos de impacção de caninos após enxerto ósseo alveolar em pacientes com
fissuras labiopalatinas unilaterais (FLPU)
Associação de polimorfismos genéticos no GLI2 e GLI3 com as variações de tamanho da maxila
Avaliação da presença de íons na saliva de pacientes em uso de arco lingual com diferentes tipos
de soldas
Efeito do diodo emissor de luz (LED) de alta potência sobre a retina de ratos

Autores
CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA (FOAR-UNESP)
PEDRO LIMA EMMERICH OLIVEIRA (UFRJ)
SERGIO ROBERTO DE O. CAETANO (UERJ)

KARINE EVANGELISTA M. ARRUDA (UFG)
CRISTIANE CORREIA PEREIRA (UFRJ)
VANESSA DE COUTO NASCIMENTO (UFF-RJ)

ISABELLA SIMOES HOLZ (HRAC-USP)
THAIS PRATES VIEIRA (UFRJ)
HELENA REIS DE SOUZA (PUC-RS)
MARCELA EMÍLIO DE ARAÚJO (UFRN)

ALMOÇO

13:10 – 13:30 Fatores de risco para reabsorção radicular apical externa após tratamento ortodôntico
Comparação das características de microestética na Classe I tratada com extrações em relação à
13:30 – 13:50 oclusão normal

13:50 – 14:10 Fechamento tardio e reabertura dos espaços das extrações ortodônticas em longo prazo

LUCIANA Q. PIRES FERNANDES (UERJ)
OLGA BENÁRIO V. MARANHÃO (FOB-USP)
MARCELO VINICIUS VALERIO (FOB-USP)

Níveis de dor em pacientes em tratamento ortodôntico com alinhadores ou aparelho fixo: uma

14:10 – 14:30 revisão sistemática
14:30 – 14:40
14:40 – 15:00
15:00 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 16:00
16:00 – 16:10

PAULA COUTINHO CARDOSO (UFPA)

INTERVALO
A obstrução nasofaríngea pode ser um fator de impacto na maloclusão? Revisão sistemática e
meta-análise
Comparação das alterações tegumentares de pacientes tratados com o aparelho Twin Force Bite
Corrector e elásticos de Classe II
Aplicação dos critérios de avaliação do Board Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial (BBO)
em casos
tratadosnanamovimentação
PUCRS
Efeito
da cafeína
ortodôntica e no comportamento de ratos: estudo experimental
in vivo

ANA CAROLINA M. ARANTES (PUC-PR)
THAGID YASMIN LEAL ALMEIDA (FOB-USP)
BETINA BEHS (PUC-RS)
MARIANA CABRAL MORENO (UFRN)

INTERVALO

16:10 – 16:30 Avaliação da resistência de adesão de tubos ortodônticos submetidos a reforço com resina flow
16:30 – 16:50 Qualidade de vida de indivíduos adultos submetidos ao retratamento ortodôntico

ALEXANDRE FAUSTO DA V. JARDIM (UFG)
LAIZE ROSA PIRES FREITAS (PUC-MG)

Influência de Assimetrias Incisais em Centrais Superiores na Percepção Estética de Fototografias

16:50 – 17:10 Faciais em Repouso

KAMILA NOVAIS MACHADO (PUC-MG)

