HORÁRIOS DE APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS CIENTÍFICOS
PAINEL CIENTÍFICO
APRESENTADOR

TÍTULO

09:00 ALESSANDRO SCHWERTNER (UC - PARAGUAI) Efeitos decorrentes do uso de arco de intrusão na mecânica 4x2: estudo clínico
Comparação entre dois sistemas de polidores por meio da rugosidade superfcial do esmalte após descolagem de braquetes

09:00

ANA CARLA S. C. CARVALHO (CEUMA-MA)

09:00

ANA CLÁUDIA DE C. F. CONTI (UNOPAR-PR)

09:00

ANA LUIZA CORRÊA DA SILVA (ABO-PA)

09:00

ANNANDA PINHEIRO MARTINS (UFRJ)

Comparação entre as técnicas de colagem direta e indireta quanto ao acúmulo de bioflme dental

09:00

ARIANE SALGADO GONZAGA (UFRN)

Infuuncia de tratamentos ortodônticos com extração de primeiros pré-molares na percepção estética do sorriso

09:00

ARTHUR CUNHA DA SILVA (FORP-USP)

09:00

BERNARDO SOBREIRA V. DA SILVA (HCA-RJ)

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

09:00

BRUNO MOREIRA DAS NEVES (UERJ)

Reabsorção radicular apical externa pós tratamento ortodôntico: análise em diferentes períodos cronológicos

09:00

CAROLINE MARTINS G. TKACZ (FOB-USP)

Percepção da dor em pacientes ortodônticos: a infuuncia das mensagens de texto e da ansiedade
Contenção fxa inferior: colada em todos os dentes ou apenas em caninos? Uma revisão sistemática

Variações genéticas relacionadas a agenesia dentária podem estar envolvidas com o tamanho dentário

Atratividade do perfl de pacientes Classe III na opinião de leigos e cirurgiões-dentistas

09:00 CAROLINE NEMETZ BRONFMAN (UNINGÁ-RS) Percepção do aluno de Ortodontia em relação à sua prática clínica
09:00

CIBELE BRAGA DE OLIVEIRA (FOAR-UNESP)

Avaliação de fatores relacionados ao sucesso da expansão rápida da maxila assistida por mini-implantes

09:00

CIBELLE CRISTINA O. DOS SANTOS (UFPA)

O impacto da má oclusão na qualidade de vida de adolescentes ribeirinhos da Amazônia

09:00

CINTHYA QUAGLIATO NOGUEIRA (FOB-USP) Estudo comparativo dos efeitos dos aparelhos propulsores mandibulares Forsus e MARA no tratamento da má oclusão de Cl II

09:00

CLEOMARIA E. CASTELUCI (UNOPAR-PR)

Avaliação da magnitude da reabsorção radicular apical externa em pacientes ortodônticos submetidos à corticotomia alveolar

09:00

DANIELA GOMES DE R. AZEVEDO (UFRJ)

Análise de protocolos de tratamentos clareadores para manchamento tardio após a descolagem ortodôntica – Estudo in vitro

09:00

ERICLES OTÁVIO SANTOS (UFRJ)

09:00

ÉRIKA TIEMI KURIMORI (HRAC-USP)

A taxa de descolagem de bráquetes sofre infuuncia do tipo de técnica de colagem ortodôntica?
Palatoplastia em dois tempos: acompanhamento longitudinal do crescimento em pacientes com fssura labiopalatina

09:00 EVELYN PATRICIA SANTOS ARIAS (FORP-USP) Ligaduras ortodônticas estéticas de silicone são mais efcazes que as de poliuretano quanto às propriedades elásticas?
09:00

GRAZIELA H. VOLPATO (UNOPAR-PR)

Comparação da percepção da estética facial de pacientes com diferentes perfs

HORÁRIOS DE APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS CIENTÍFICOS
PAINEL CIENTÍFICO
10:30

INGRID VIEIRA TOMAZ (HCA-RJ)

10:30

ISABELA MATHIAS NETTO GALVÁN (HCA-RJ)

Mídias sociais como marketing digital na Ortodontia: perspectiva dos pacientes em tratamento ortodôntico
Aspectos da resolutividade da atenção básica do SUS em abordagens preventivas e interceptativas de más oclusões no RJ

10:30 IVANA L. P. STURNIOLO (UNLP - ARGENTINA) Defeitos superfciais do arco de aço 0,019 "x 0,025" após exercer sua ação em contato com a ranhura do suporte
10:30

JEFFERSON SCHWERTNER (UNOPAR-PR)

Testes mecânicos em resinas ortodônticas

10:30 JULIANA DO ESPIRITO SANTO RUSSO (HCA-RJ) Acurácia de medidas lineares utilizando modelos ortodônticos digitais 3D
Fatores de qualidade percebida por pais de pacientes ortodônticos que afetam o seu nível de satisfação com o tratamento

10:30

JULIANA MEIRE SILVA DE ÁVILA (PUC-MG)

10:30

JULIANE FREITAS MACHADO (HCA-RJ)

10:30

KALINE CASSIANO DE ARAÚJO (HCA-RJ)

Avaliação in situ da infuuncia de verniz protetor de superfície na microdureza de cimentos de ionômero de vidro

10:30

KAREN MARTINELI MENDES (FORP-USP)

Infuuncia da ligadura e marca comercial na retenção de S. mutans em bráquetes ortodônticos: análise microbiológica

10:30

KARINA SANTOS MUNDSTOCK (UFRGS)

Análise da distribuição de tensões em braquetes metálicos de base reta e convexa através do método de elementos fnitos

10:30

KAROL DE OLIVEIRA MARTINS (UFF-RJ)

Período de contenção após o tratamento da mordida cruzada posterior com expansão maxilar: uma revisão sistemática

10:30

LAYSA DA CUNHA BARROS (SLM-SP)

Estudo clínico da ação de agentes antimicrobianos sobre o bioflme oral ao redor de mini-implantes ortodônticos

10:30

LEANDRO NAPIER DE SOUZA (UFMG)

Estudo retrospectivo das alterações morfológicas e funcionais em pacientes com o diagnóstico de síndrome da face longa

Avaliação in vitro de fos ortodônticos estéticos e bráquetes estéticos quando submetidos ao teste de atrito

10:30 LETICIA I. D. DE ANDRADE SANT'ANNA (UFRJ) Avaliação do comprimento do colar de mini-implantes na transmissão de estresse para o osso cortical: Análise 3D
10:30

LÍVIA DE OLIVEIRA PESSOTTI (PUC-MG)

10:30

LUANA KARINE AMARO SILVA (UERJ)

10:30

LUCAS GARCIA SANTANA (UFVJM-MG)

Ortodontia no SUS: produção de material informativo para usuários do sistema
Perfl dos ortodontistas que fazem uso de alinhadores ortodônticos
Efeitos da terapia com lip bumper no arco mandibular de crianças e adolescentes: uma revisão sistemática

10:30 LUCIA GLORIA D. A. PIZZURNO (UNOPAR-PR) Avaliação da agradabilidade do perfl facial em pacientes Classe II tratados com elástico intermaxilar
10:30

LUCIANA SILVA RIGHI BACELAR (HCA-RJ)

14:00

LUCILENE COSTA DE C. AYUPP (UNIPÊ-PB)

Prevaluncia de más oclusões nas crianças atendidas na clínica de odontopediatria do Hospital Central da Aeronáutica
Prevaluncia de anomalias dentárias associadas em pacientes infantis avaliadas através de panorâmicas

14:00 LUCINEIDE LIMA DOS SANTOS (UNOPAR-PR) Avaliação da degradação da superfície de diferentes fos de NiTi quando expostos aos íons fuoretos
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14:00 LUÍSA SCHUBACH DA COSTA BARRETO (UFRJ) Prevaluncia e correlação de elementos supranumerários na Clínica de Pós-Graduação em Ortodontia da UFRJ
14:00

LUÍZA TRINDADE VILELA (UFRJ)

14:00

MARCIA ANGELICA PETER MAAHS (UFCSPA)

O fenótipo da maxila na maloclusão de classe III em tomografas computadorizas de feixe cônico
Relação entre alterações dento-oclusais e a época das cirurgias plásticas primárias em crianças com fssura labiopalatina

14:00 MÁRCIA ELISA CANDIDO CORRÊA (IGPGO-RS) Efciuncia e efcácia do sistema autoligado comparado com bráquetes convencionais: uma análise bibliométrica
14:00

MARCIA RITZMANN (UNIVERSO-RJ)

Terapia Floral: Uma Alternativa na Terapia de Bruxismo do Sono

14:00 MARIA CECILIA S. SEIXAS VIEIRA (UNOPAR-PR) Avaliação tridimensional das vias aéreas superiores após expansão rápida da maxila com aparelhos tipo Haas e Hyrax
14:00

MARIANA BRAZ HERZOG (UFRJ)

Análise tridimensional da espessura do tecido mole facial em indivíduos simétricos e assimétricos

14:00

MARIANA GOMES COUTINHO (UFC)

Avaliação macroscópica da movimentação dentária induzida em ratos com ancoragem esquelética

14:00 MARÍLIA CAROLINA DE ARAÚJO (UNOPAR-PR) Análise da dor durante a expansão rápida da maxila em crianças: estudo clínico, prospectivo e randomizado
Aplicativo desenvolvido para smartphone com orientações para pacientes em tratamento ortodôntico

14:00

MARINA ARAÚJO LEITE ASSIS (PUC-MG)

14:00

MARINA BERNARDES G. DE BRITO (UERJ)

14:00

MEIZA MARIA R. DE A. CICUPIRA (UNIPÊ-PB)

14:00

MIGUEL DE JESUS CÔCO (UERJ)

14:00

NATHALIA CAMPOS D. CARDOSO (UFF-RJ)

O desvio da linha média na perspectiva do paciente

14:00

NATHALIE SALDANHA DA SILVA (HCA-RJ)

Avaliação na fase pré-operatória dos impactos sociais na vida de pacientes orto-cirúrgicos

14:00

NAYARA CALDAS PEREIRA (UNOPAR-PR)

Conhecimento de técnicas para otimização do tratamento ortodôntico sob a ótica dos ortodontistas e pacientes

14:00

OMAR MELENDRES UGARTE (FO-USP)

15:30

PATRÍCIA JOST (HRAC-USP)

15:30

PAULO M. A. DE FARIAS JUNIOR (ABO-PA)

15:30

POLYANA ARAÚJO CARDOSO (PUC-MG)

15:30

Tradução e adaptação transcultural de um questionário para avaliação das percepções de pacientes ortodônticos
Avaliação da estética do sorriso: percepção de leigos, estudantes e profssionais de Odontologia
Freqüuncia dos fatores etiológicos do sorriso gengival: Estudo Piloto

A infuuncia da representação da interface mini-implanteoosso no padrão de deformação óssea – Análise de Elementos Finitos
Protração maxilar com ancoragem esquelética em fssura labiopalatina completa unilateral: uma avaliação cefalométrica
O uso de aparelhos intraorais modifca o quadro infamatório em pacientes apneicos? Uma revisão sistemática
Qualidade de vida de indivíduos submetidos à tratamento ortodôntico e procedimentos de aceleração do movimento dentário

PRISCILLA CARVALHAL DE OLIVEIRA (UFF-RJ) Caracterização e avaliação da estabilidade do recobrimento dos fos estéticos de níquel-titânio: estudo in vivo

HORÁRIOS DE APRESENTAÇÃO DOS PAINÉIS CIENTÍFICOS
PAINEL CIENTÍFICO
15:30

RAFAEL CUNHA DE BITTENCOURT (UFRJ)

Desenvolvimento de método de padronização fotográfca para avaliação digital de áreas de papilas interdentais

15:30

ROBERTA MANSUR CAETANO (UniFOA-RJ)

Caninos Superiores Potencialmente Impactados: Avaliação Radiográfca Para Tratamento Interceptativo

15:30

RODRIGO RAMIRES BORBOLLA (UNIP-SP)

Alterações cefalométricas de Pacientes Classe II e Classe III basal, pré e pós-operatórios na análise de SchwarzoFaltin

15:30 ROSA HELENA WANDERLEY LACERDA (UFPB) Fenótipo de Classe III em indivíduos com e sem fssura labiopalatina – Análise Comparativa
15:30

SARAH BRAGA SAYÃO DE PAULA (UFRJ)

15:30

SERGIO PAULO HILGENBERG (UNIUV-PR)

15:30

TAMIRIS DE OLIVEIRA SANTOS (HCA-RJ)

15:30

TANARA PRUX FEHLBERG (UFRGS)

As propriedades mecânicas e óticas de fos ortodônticos estéticos podem ser alteradas pela exposição ao cigarro?
Efetividade do Papacárie na resistuncia ao cisalhamento e na prevenção de mancha branca ao redor de bráquetes ortodônticos
Mensuração da Satisfação dos Pacientes Pós-tratamento Ortodôntico
A radiografa oclusal como exame de avaliação da sutura palatina mediana durante a expansão da maxila

15:30 TATYANE RIBEIRO MESQUITA (FOAR-UNESP) Determinação da potuncia ótima para solda elétrica em fos de NiTi
15:30

TATYANE SEBADELHE ARANHA (ABO-PB)

15:30

THAIS PRATES VIEIRA (UFRJ)

15:30

VANESSA P. DE O. MOTA (INNNOVARE-BA)

15:30

VERÔNICA SANTOS CONDE (UERJ)

15:30

VIVIANE VANZ (UFRGS)

15:30

WILLIAM HISAO FUJII UJIHARA (HCA-RJ)

Fissuras labiopalatinas e prevaluncia de más oclusões em crianças entre 6 e 12 anos
Infuuncia do comprimento da rosca do mini-implante e qualidade do osso trabecular na distribuição de estresse no osso cortical
Estabilidade de cor das ligaduras elásticas estéticas no Brasil submetidas a café em duas temperaturas: um estudo In Vitro
Proposição de método utilizando fotogrametria para obtenção de modelos dentários virtuais
Avaliação da resistuncia à deformação de mini-implantes confeccionados em liga de aço e de titânio
Efeito do laser de baixa potuncia na dor causada por elásticos ortodônticos de separação

*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 dos painéis científicos poderão usar de até no máximo 5 minutos para apresentar seus trabalhos à Comissão Avaliadora. Todos os painéis científicos serão
apresentados no dia 10/10 (quinta-feira).

