PROGRAMAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES
(Atenção! mudança de salas).
TEMPO PARA CADA TRABALHO: 8 MIN DE APRESENTAÇÃO E 2 MIN DE DISCUSSÃO.
A COMISSÃO IRÁ ENCERRAR EXATAMENTE NO HORÁRIO, EM RESPEITO AOS DEMAIS APRESENTADORES.

14 DE JUNHO - TERÇA-FEIRA
FÓRUM CLÍNICO
LOCAL
HORÁRIO

08:00-09:40

09:40-10:10

HORÁRIO

10:10-12:00

12:00-13:30

HORÁRIO

13:30-15:10

15:10-15:40

HORÁRIO

15:40 - 17:30

SALA FORTE
CIRURGIA BUCAL
TL1 - Comparação entre barras de Erich e parafusos intermaxilares em fraturas faciais: revisão siste
TL2 - Coronectomia em terceiro molar inferior incluso: relato de caso clínico
TL3 - Coronectomia: uma opção viável para terceiros molares complexos.
TL4 - Diagnóstico e tratamento do lábio duplo: relato de caso clínico
TL5 - Exodontia atraumática com auxílio de piezocirurgia: relato de caso
TL6 - Hiperplasia fibrosa com características atípicas: relato de caso
TL8 - Migração de agulhas gengivais fraturadas durante anestesia local em procedimentos odontológicos
TL9 - Reconstrução de Língua Bífida em paciente infantil: Relato de Caso
TL10 - Remoção de Agulha Odontológica Fraturada sob Anestesia Local

SALA BRAVA
CIRURGIA DA ATM
TL16 - Anquilose temporomandibular: Padrão epidemiológico do serviço de CTBMF do HFSE do Rio de Janeiro
TL19 - Manejo terapêutico e benefícios da condilectomia alta na hiperplasia condilar mandibular
TL20 - Reconstrução articular por meio de prótese customizada de atm: relato de caso.
TL21 - Reconstrução total da ATM com prótese customizada: relato de caso
TL22 - Reconstrução Total de ATM com implantes aloplásticos customizados para tratamento de anquilose óssea
bilateral – relato de caso
TL24 - Tratamento de anquilose da articulação tempomandibular em paciente pediátrico: um relato de caso.
TL25 - Artroplastia de anquilose de articulação temporomandibular unilateral - relato de caso clínico

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
CIRURGIA BUCAL / ORTODONTIA

TL11 - Remoção de mucocele através da técnica de Shira
TL12 - Tratamento de ameloblastoma unicístico seguido de autotransplante dentário: relato de caso.
TL13 - Uso da prototipagem rápida no auxílio do tratamento dos Kissing-Molar: otimizando resultados
TL14 - Uso de software grátis no planejamento e execução de procedimentos em cirurgia buco-maxilo-facial
TL15 - Relato de caso: o manejo de tratamento odontológico em paciente com síndrome de Picnodisostose
TL37 - Corticotomia como fator coadjuvante nas movimentações dentárias - Relato de caso clínico
TL38 - Efeitos da corticotomia na movimentação ortodôntica: revisão de literatura
TL39 - Expansão Rápida de maxila assistida com uso de Expansor palatal ancorado de Penn : Relato de Caso
TL40 - Fixação de miniplaca de ancoragem esquelética e mini-implantes: relato de caso
TL41 - Protração Maxilar com Dispositivos de Ancoragem Temporários: uma meta-análise de estudos controlados
TL42 - Tratamento ortopédico da classe II com Bionator de Balters, um enfoque clínico.

CIRURGIA DA ATM / HARMONIZAÇÃO FACIAL / ORAL MENOR

TL26 - Artroplastia em GAP em paciente pediátrica com anquilose de atm: relato de caso
TL27 - Discectomia sem interposição como opção terapêutica no tratamento do desarranjo interno da ATM
TL28 - Osteoma do Côndilo Mandibular: Um Relato de Caso
TL29 - Reconstrução ligamentar com a técnica de dupla ancoragem: relato de caso
TL30 - Tratamento cirúrgico de luxação recidivante da articulação temporomandibular através da eminectomia e
discopexia: relato de três casos
TL31 - Tratamento de anquilose em paciente pediátrico: relato de caso
TL33 - Cirúrgia estética com polimetilmetacrilato para harmonização facial
TL36 - Uso do L-PRF em procedimentos de remoção dos terceiros molares

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
ORTOGNÁTICA
PATOLOGIA DOS MAXILARES
TL43 - Acurácia do Protocolo Universal na correção de assimetria facial devido a osteocondroma em ATM.
TL44 - Acurácia do Protocolo Universal na simulação 3D de osteotomia em degrau para amplo avanço do mento.
TL45 - Alternativa para obtenção do overjet em casos de cirurgia de benefício antecipado para SAHOS
TL46 - Anisocoria no pós-operatório imediato de cirurgia ortognática: Relato de caso
TL47 - Cirurgia ortognática associada a rinosseptoplastia: apresentação de caso clínico
TL48 - Cirurgia ortognática e estética nasal: Ortognática Associada à Rinoplastia - Relato de Casos
TL49 - Cirurgia ortognática e SAHOS: Como minimizar os impactos estéticos nas grandes reposições anteriores
TL50 - Cirurgia ortognática em paciente com Distrofia Miotônica de Steinert – caso clínico
TL52 - Correção cirúrgica da deficiência transversal maxilar com assistência do MARPE: relato de caso

TL74 - Adenoma pleomórfico agressivo mimetizando adenocarcinoma: relato de caso
TL75 - Ameloblastoma recidivante: ressecção e reconstrução com prótese customizada de mandíbula e ATM
TL76 - Ameloblastoma unicístico multilocular: relato de caso clínico
TL77 - Carcinoma Ameloblástico ex-Ameloblastoma após 13 anos de tratamento: Relato de caso
TL78 - Carcinoma espinocelular relacionado a infecção por HIV
TL79 - Carcinoma mucoepidermóide, importância de diagnóstico precoce. Relato de caso
TL80 - Caso de Fibroma Ameloblástico em mandíbula: ressecção e reconstrução com enxerto microvascularizado
TL81 - Cisto odontogênico epitelial calcificante (Cisto de Gorlin) em maxila: relato de caso
TL82 - Conduta cirúrgica não agressiva para tratamento de ameloblastoma em mandíbula - relato de caso
TL83 - Correção de fissura palatina tardia com retalho miomucoso de músculo bucinador: relato de caso

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
ORTOGNÁTICA
PATOLOGIA DOS MAXILARES

TL54 - Desafios em casos de assimetria facial grave
TL55 - Enxerto de septo nasal(strut nasal)via intra-bucal para refinamento estético em cirurgia ortognática
TL56 - Estudo morfométrico da língula mandibular em relação osteotomia sagital da mandíbula
TL57 - Instrumento Heitz&Weber para fratura maxilar em osteotomia Le Fort I
TL59 - Osteotomia sagital da mandíbula sem degrau na basilar: uma modificação da técnica
TL60 - Relação da extração do terceiro molar com fraturas durante a ortognática – revisão de literatura
TL61 - Relato de caso de cirurgia ortognática em paciente classe III com fissura labiopalatina
TL62 - Relato de caso: Tratamento Cirúrgico de Assimetria Facial Severa devido a Hiperplasia Condilar
TL63 - Rinoplastia concomitante à Cirurgia Ortognática: análise de 173 casos operados
TL64 - Tratamento orto cirúrgico com planejamento totalmente digital e sem aparelho ortodôntico fixo

TL84 - Denosumab como terapia alternativa para tratamento de Tumor Central de Células Gigantes na maxila
TL85 - Enucleação de granuloma central de células gigantes em terço médio: Relato de caso
TL87 - Estudo epidemiológico das biópsias realizadas no Hospital Federal dos Servidores/RJ
TL89 - Expansão rápida da maxila: Uma alternativa no tratamento da estenose congênita da abertura piriforme
TL90 - Extenso fibroma cemento-ossificante central em maxila: relato de caso
TL91 - Fibro-Odontoma Ameloblástico extenso em criança de 7 anos de idade: Relato de caso
TL92 - Glossectomia Parcial em Pacientes Portadores de Macroglossia – Relato de Dois Casos Clínicos
TL93 - Incisão AL-KAYAT para exérese de tumor de origem osteo-condromatosa no ápice do processo coronóide
TL94 - Marsupialização como tratamento definitivo para ceratocisto odontogênico.
TL230 - Arcabouços biofabricados em -TCP como dispositivos de entrega de fármacos quimioterápicos em sítios
acometidos pelo osteossarcoma.

PROGRAMAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES
TEMPO PARA CADA TRABALHO: 8 MIN DE APRESENTAÇÃO E 2 MIN DE DISCUSSÃO.
A COMISSÃO IRÁ ENCERRAR EXATAMENTE NO HORÁRIO, EM RESPEITO AOS DEMAIS APRESENTADORES.

15 DE JUNHO - QUARTA-FEIRA
FÓRUM CLÍNICO
LOCAL
HORÁRIO

09:30-11:10

11:10-11:40

HORÁRIO

11:40-13:30

13:30-14:30

HORÁRIO

14:30-16:10

16:10-16:40

HORÁRIO

16:40 - 18:30

SALA FORTE
ORTOGNÁTICA / CIRURGIA DA ATM

TL67 - Utilização da prototipagem rápida no tratamento de Hiperplasia Condilar(HC) - relato de caso..
TL69 - Cirurgia ortognática: Protocolo de diagnóstico, plano de tratamento até a cirurgia em software 2D.
TL70 - Miíase primária em ferida operatória de cirurgia ortognática bimaxilar: relato de caso.
TL71 - Novas Osteotomias Guiadas e Não guiadas de Mentoplastia com Abordagem Minimamente Invasiva: Nota
Técnica e Relatos clínicos
TL72 - Rejuvenescimento facial baseado no facelift reverso: Série de casos
TL73 - Tratamento da apneia obstrutiva do sono grave, através da cirurgia ortognática: relato de caso.
TL32 - Tratamento De Assimetria Facial Com Prótese Mandibular Personalizada

SALA BRAVA
PATOLOGIA DOS MAXILARES
TL95 - Mucormicose rinocerebral fatal em paciente diabético metabolicamente descompensado
TL96 - Mucormicose: Tratamento cirúrgico com reconstrução imediata.
TL97 - Osteomielite associada à Picnodisostose: Relato de caso.
TL98 - Osteotomia da pré-maxila associada ao enxerto ósseo em paciente com fissura lapiopalatina bilateral
TL99 - Parotidectomia total como tratamento para neoplasias benignas do lobo profundo da glândula parótida.
Apresentação de um caso clinico
TL100 - Preservação do nervo alveolar inferior em ressecção de ameloblastoma, relato de caso.
TL101 - Protocolo multimodal para o tratamento de ceratocisto odontogênico
TL102 - Recidiva de Mixoma Odontogênico associado ao tratamento cirúrgico.
TL103 - Reconstrução de mandíbula com prótese customizada: um caso de recidiva de ameloblastoma após 20 anos
TL104 - Reconstrução Imediata de Mandíbula Com Enxerto Ósseo Livre de Crista Ilíaca - Relato de Caso.

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
TRAUMA

TL169 - Acesso transconjuntival estendido no manejo de fraturas zigomático-orbitais: série de casos
TL170 - Análise comparativa do tratamento cirúrgico de fraturas subcondilares mandibulares: relato de caso
TL171 - Análise nacional de mercado de trabalho para cirurgiões buco-maxilo-faciais do brasil
TL174 - Auxílio endoscópico para redução de fratura subcondilar por acesso endaural
TL175 - Avaliação da eficácia do botox como tratamento adjuvante para estabilidade de fraturas maxilofaciais
TL176 - Avaliação de lesões dentárias ocasionadas por parafusos de bloqueio maxilo-mandibular em fraturas do
TL177 - Complicações associadas ao tratamento das fraturas da mandíbula dentada pediátrica: rev. sistemática
TL178 - Dissecção espontânea tardia da artéria facial após trauma de face: relato de caso
TL179 - Epidemiologia dos traumas faciais em hospital no norte do Brasil: análise restrospectiva 2014-2019

PATOLOGIA DOS MAXILARES
TL105 - Reconstrução mandibular com enxerto de Ilíaco: relato de caso
TL106 - Reconstrução mandibular intra-oral com técnica híbrida após remoção de extenso ameloblastoma
TL107 - Relato de caso: Lesão Central de Células Gigantes em sínfise mandibular em paciente pediátrico.
TL108 - Ressecção cirúrgica de lesão central de células gigantes com maxilectomia parcial direita
TL109 - Ressecção cirúrgica de lesão central de células gigantes em região posterior de maxila
TL110 - Ressecção de carcinoma escamocelular de parótida
TL111 - Ressecção de fibroma ossificante juvenil e reconstrução com enxerto costocondral: relato de caso
TL112 - Ressecção segmentar mandibular para tratamento de tumor com reconstrução imediata: relato de caso
TL113 - Tratamento cirúrgico da hipoplasia do terço médio facial em paciente com Síndrome de Crouzon
TL114 - Tratamento cirúrgico de angiomixoma raro em maxila: Relato de caso
TL115 - Tratamento cirúrgico de extenso lipoma em cavidade oral

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
PERIODONTIA CIRÚRGICA/
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTES DENTAIS
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTES DENTAIS
TL149 - Correção de sorriso gengival através de reposicionamento labial
TL150 - Correção de sorriso gengival usando a técnica da gengivectomia e gengivoplastia
TL151 - Caracterização de brocas em aço revestidas por carboneto de tungstênio para preparo de leito ósseo
TL152 - Cirurgia guiada utilizando sistema Grand Morse e fluxo digital
TL153 - Enxerto Ósseo de Calota Craniana para Reconstrução de Maxila Atrófica: Relato de Caso
TL154 - Estado da Arte da Prótese Bucomaxilofacial, do artesanal ao computacional
TL155 - O uso do planejamento virtual em reconstruções mandibulares.
TL156 - Reabilitação oral de paciente com fissura lábio palatina: Relato de caso da infância à idade adulta
TL158 - Regeneração óssea guiada em mandíbula atrófica utilizando Geistlich Bio-Oss® e Infuse® rhBMP-2 - Rel
TL229 - A influência da cristalinidade na biocompatibilidade de arcabouços biofabricados para resolução de defeitos
críticos crânio-maxilo-faciais

TL159 - Técnica do Modelo Alveolar para Reabilitação Unitária no Setor Anterior: Relato de Caso
TL160 - Tratamento reconstrutivo de fratura mandibular por projétil de arma de fogo: relato de caso
TL163 - Utilização de planejamento virtual cirúrgico em patologia oral, relato de caso clínico
TL164 - Visão contemporânea na reabilitação das atrofias mandibulares severas: Less is More
TL165 - Enxerto de calota craniana para reconstrução de maxila e colocação de implantes.
TL166 - Implante específico customizado (IPS Implants Preprosthetic) na reabilitação de defeito ósseo extenso da
maxila – relato de caso clínico
TL167 - Reconstruções dos maxilares com enxerto e retalho microvascularizados após ressecções tumorais: série de
casos clínicos.
TL168 - Uso de antidepressivos e complicações de implantes dentários – uma revisão sistemática e metanalise

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
TRAUMA

1TL180 - Fratura Blow-Out pura com deslocamento do globo ocular ao seio maxilar: manejo inicial e tratamento
TL183 - Lesões penetrantes em face: relato de 3 casos clínicos
TL184 - Manejo de grandes ferimentos associados ao não uso de capacete
TL186 - Novo dispositivo para intubação submento-traqueal
TL187 - Obstrução do ducto nasofrontal e obliteração de seio frontal fraturado seguido de reconstrução
TL188 - Osteotomia Orbitária para Correção de Sequela de Trauma no Terço Médio da Face – Relato de Caso
TL189 - Prototipagem no planejamento de reconstrução mandibular de paciente vítima de PAF: relato de caso
TL190 - Reconstituição de tecidos moles de face e pavilhão auricular com uso coadjuvante da “Kollagenase”.

PATOLOGIA DOS MAXILARES

TL116 - Tratamento cirúrgico de fibro-odontoma ameloblástico em mandíbula com risco eminente de fratura.
TL117 - Tratamento conservador de extenso ameloblastoma em mandíbula – relato de caso
TL118 - Tratamento de cisto odontogênico glandular em região posterior da mandíbula: Relato de caso
TL119 - Tratamento de recidiva de ameloblastoma em região infratemporal com reconstrução costo-condral
TL120 - Tratamento descompressivo de queratocisto odontogênico em criança com alto índice de invasividade
TL121 - Tratamento multidisciplinar de fasciíte necrosante em paciente com diabetes: relato de caso
TL122 - Um instrumental incomum para tratamento intraoral da Síndrome de Eagle: Relato de Caso
TL123 - Uso da lâmpada de Wood E L-PRF no tratamento de osteomielite actinomicótica em mandíbula: caso raro
TL124 - Variação Histológica Atípica do Lipoma na Cavidade Oral
TL125 - Abordagem cirúrgica de displasia fibrosa em cabeça de mandíbula associada a discopexia
TL126 - Abordagem cirúrgica de lesão central de células gigantes associada a fibroma ossificante central: relato de um
caso incomum

PROGRAMAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES
TEMPO PARA CADA TRABALHO: 8 MIN DE APRESENTAÇÃO E 2 MIN DE DISCUSSÃO.
A COMISSÃO IRÁ ENCERRAR EXATAMENTE NO HORÁRIO, EM RESPEITO AOS DEMAIS APRESENTADORES.
16 DE JUNHO - QUINTA-FEIRA
ÁREA
LOCAL
HORÁRIO

08:00-09:40

09:40-10:10

FÓRUM CIENTÍFICO
SALA FORTE
ORTOGNÁTICA

TL21 - Alteração do plano oclusal em avanços mandibulares – estudo com elementos finitos.
TL22 - Antibioticoterapia profilática na expansão rápida de maxila: ensaio clínico randomizado.
TL23 - Avaliação da nasofaringe após cirurgia ortognática em indivíduos com fissura labiopalatina
TL24 - Avaliação de acurácia de um novo protocolo para o planejamento virtual 3d em cirurgia ortognática
TL25 - Avaliação dos seios paranasais após osteotomia maxilar tipo LE FORT I
TL26 - Complicações respiratórias imediatas em pacientes com fissuras submetidos a cirurgia ortognática
TL27 - Comprometimento da qualidade de vida relacionada à saúde mental de pessoas com deformidades faciais
TL28 - Densidade óssea da sutura palatina mediana após expansão de maxila assistida cirurgicamente
TL29 - Estudo comparativo de métodos de orientação da cabeça para o planejamento 3d de cirurgia ortognática
TL30 - Fatores predisponentes à dor miofascial em pacientes classe II esquelética

FÓRUM CLÍNICO
SALA BRAVA
TRAUMA

TL191 - Reconstrução da fratura do assoalho orbitário
TL192 - Reconstrução de mandíbula em paciente vítima de acidente com projétil de arma de fogo: relato de caso
TL193 - Reconstrução do assoalho de órbita com tela de titânio associada a polietileno poroso-relato de caso
TL194 - Reconstruções primárias e secundárias de fraturas em terço superior da face, série de casos.
TL195 - Relato de Caso: Sequela de Fratura Cominutiva do Arco Zigomático impactada sob o Processo Coronóide
TL196 - Remoção de arma branca impactada em face após agressão física: relato de caso.
TL198 - Retirada de corpo estranho de grande dimensão da cavidade orbitária :Relato de caso
TL199 - Tratamento cirúrgico de fratura de mandíbula atrófica: relato de caso
TL200 - Tratamento cirúrgico de fraturas faciais em paciente vítima de agressão física: relato de caso.
TL212 - Planejamento digital em software livre para correção de sequela de fratura mandibular: relato de caso

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO

ÁREA

FÓRUM CIENTÍFICO

FÓRUM CLÍNICO

HORÁRIO

ORTOGNÁTICA

PATOLOGIA DOS MAXILARES

10:10-12:00

12:00-13:30

ÁREA
HORÁRIO

13:30-15:10

15:10-15:40

ÁREA
HORÁRIO

15:40 - 17:30

TL31 - Mudanças no tecido mole facial em pacientes submetidos a cirurgia de expansão rápida da maxila
TL32 - Análise das vias aéreas superiores pós cirurgia ortognática bimaxilar: estudo retrospectivo
TL33 - Análise retrospectiva do planejamento virtual tridimensional sobre a acurácia no movimento maxilar nas
cirurgias ortognáticas.
TL34 - Avaliação mecânica de diferentes técnicas de fixação interna estável da osteotomia sagital em avanço
mandibular
TL35 - Avaliação quantitativa do reconhecimento facial biométrico em pacientes submetidos à cirurgia ortognática
bimaxilar: Resultados preliminares
TL36 - Avaliação tridimensional das alterações condilares após cirurgia ortognática em pacientes com má oclusão de
classe II: estudo retrospectivo
TL37 - Cirurgia Minimamente Invasiva para Expansão Rápida da Maxila Assistida por Mini-implantes (MISMARPE):
resultados preliminares
TL38 - Comparação entre três métodos de sutura da base alar em cirurgia ortognática: ensaio clínico randomizado
duplo-cego
TL39 - Estudo comparativo entre um profissional experiente e um não experiente no planejamento virtual de cirurgia
ortognática
TL40 - Impacto de fatores clínicos e psicossociais na qualidade de vida de pacientes ortocirúrgicos antes e depois da
cirurgia ortognática
TL41 - Postsurgical Volumetric Airway Changes In Class Three Patients Receiving Bimaxillary Orthognathic Surgery

TL127 - Abordagem cirúrgica de osteodistrofia renal em mandíbula
TL128 - Apresentação de caso clínico HISTIOCITOSE DE CÉLULAS DE LANGERHANS
TL129 - Ccomparação entre exames de imagem no diagnóstico de infecções odontogenicas graves
TL130 - Complicação pós-operatória de emboloterapia para ressecção de tumor em fossa articular - Relato de caso
TL131 - Desafios do tratamento cirurgico em paciente com extensa osteorradionecrose da mandíbula: relato de caso.
TL133 - Excisão cirúrgica de cisto epidermóide extenso em região sublingual: relato de caso
TL134 - Hormônios femininos e Osteonecrose dos Maxilares: Uma Relação Possível?
TL135 - Linfoma em mandíbula mimetizando dor de origem miogênica
TL136 - Lipossarcoma Orbital – diagnóstico e conduta frente à apresentação isolada
TL137 - Relação entre COVID-19, diabetes, corticosteróides e mucormicose: relato de caso.

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
FÓRUM CIENTÍFICO
FÓRUM CLÍNICO
CIRURGIA BUCAL
TRAUMA
TL1 - Acupuntura no controle da ansiedade e sinais inflamatórios após cirurgia de terceiros molares
TL2 - Avaliação "in vitro" da resistência de união de diferentes protocolos de tracionamento ortocirúrgico
TL3 - Avaliação da conduta de cirurgiões-dentistas frente a emergências médicas na prática odontológica
TL5 - Avaliação da fibrina rica em plaquetas e leucócitos (L-PRF) no pós-operatória de cirurgia para remoção dos
terceiros molares inferiores
TL6 - Comparações de dois acessos cirúrgicos na extração de terceiros molares inferiores: Ensaio Clínico Randomizado
duplo-cego
TL7 - Dexametasona vs. Cetorolaco no controle de dor, edema e trismo após cirurgia de terceiros molares impactados
TL8 - Efeito tempo-dose-resposta do montelucaste no processo de reparo alveolar em camundongos 129Sv/Ev machos
jovens
TL9 - Eficácia analgésica do ibuprofeno convencional comparado ao ibuprofeno arginina em pacientes submetidos à
cirurgia de exodontia de terceiros molares
TL10 - Interferência de Myd88, RIP2 e Caspase1 no padrão de fibras colágenas no reparo ósseo alveolar de
camundongos pós exodontia.

TL201 - Tratamento cirúrgico de fraturas terço médio e superior de face: relato de um caso clínico.
TL202 - Tratamento cirúrgico de mandíbulas atróficas: revisão sistemática
TL203 - Tratamento de fratura em mandíbula atrófica utilizando planejamento virtual – Relato de caso.
TL206 - Uso da Sonda de Foley como elemento de sustentação da reconstrução do assoalho de órbita.
TL207 - Uso do planejamento virtual para mudança na abordagem de fratura mandibular atrófica: relato de caso
TL208 - Utilização do planejamento virtual para tratamento de sequela de fratura zigomática – relato de caso
TL209 - Estudo comparativo entre duas técnicas para tratamento de fratura condilar
TL210 - Fratura naso-órbito-etimoidal em criança

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
FÓRUM CIENTÍFICO
FÓRUM CLÍNICO
CIRURGIA DA ATM
PATOLOGIA DOS MAXILARES
TL11 - Levantamento epidemiológico dos pacientes acometidos de fissura de lábio e/ou palato do hospital infantil de
Vitória ES - HEINSG
TL12 - Use of fat graft to correct facial asymmetries in patients undergoing orthognathic surgery
TL13 - Existe correlação entre achados artroscópicos e sinais e sintomas em desarranjos internos das ATM`s?
TL14 - Luxação Recidivante Mandibular: Tratamento Cirúrgico Com Mini Âncoras.
TL15 - Perfil dos pacientes com luxação da articulação temporomandibular em um hospital de Minas Gerais. Um estudo
transversal
TL42 - Avaliação da capacidade do ozônio sistêmico de melhorar a dinâmica do tecido ósseo de ratas ovariectomizadas
tratadas com ácido zoledrônico
TL44 - Fatores associados à Sobrevida Livre de Doença em ameloblastomas
TL45 - Fracas evidências para o manejo da osteonecrose medicamentosa na mandíbula: uma visão geral de revisões
sistemáticas e meta análises
TL46 - Influência das comorbidades sistêmicas no tempo de internação em infecções ontogênicas
TL47 - Uso de Bleomicina Intralessional: experiência do serviço de cirurgia oral e maxilofacial do Hospital Nacional
Alberto Sabogal Sologuren em tumores do maciço facial. Relato de casos

TL138 - Retalho temporal como opção para a reconstrução de defeitos maxilofaciais: a propósito de um caso.
TL139 - Tratamento Cirurgico de Tumor Marrom
TL140 - Tratamento Cirurgico de Tumor Marrom em mandíbula em Paciente com hiperparatireoidismo secundário: um
relato de caso
TL141 - Tratamento cirúrgico de ameloblastoma sólido e reconstrução imediata com enxerto ósseo autógeno
microvascularizado de fíbula guiado por planejamento virtual tridimensional
TL142 - Tratamento cirúrgico de osteomielite crônica com periostite proliferativa: relato de caso
TL143 - Tratamento cirúrgico de osteonecrose de mandíbula induzida por denosumab
TL144 - Tratamento conservador de Ceratocisto recidivante: um meio para reduzir danos
TL145 - Tratamento de Lesão Central de Células Gigantes e Interposição de Enxerto Costocondral em criança: Relato de
caso
TL146 - Tumor Neuroectodérmico Melanocítico da Infância - Aspectos cirúrgicos
TL147 - Tumor odontogênico primordial em paciente pediátrico: relato de caso raro
TL148 - Uso do PRF e PRP em exodontias múltiplas acompanhado enucleação de lesões.
TL227 - Manifestações Orais Amiloidóticas de Mieloma Múltiplo Como Primeiro Passo Diagnóstico

PROGRAMAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES
TEMPO PARA CADA TRABALHO: 8 MIN DE APRESENTAÇÃO E 2 MIN DE DISCUSSÃO.
A COMISSÃO IRÁ ENCERRAR EXATAMENTE NO HORÁRIO, EM RESPEITO AOS DEMAIS APRESENTADORES.

17 DE JUNHO - SEXTA-FEIRA
LOCAL
ÁREA
HORÁRIO

09:30-11:10

11:10-11:40
ÁREA
HORÁRIO

11:40-13:30

SALA FORTE
FÓRUM CIENTÍFICO
RECONSTRUÇÃO E IMPLANTES DENTAIS
TL49 - Defeitos peri-implantares tratados com plasma rico em plaquetas (PRP) e plasma rico em fibrina (PRF)
TL50 - Enxerto autógeno associado a xenoenxerto ou vidro bioativo otimiza o reparo ósseo em sinus lift?
TL51 - Acurácia da instalação de implantes dentários osseointegráveis por um novo método para obtenção de guia
cirúrgico para cirurgia guiada sem retalho: estudo in vitro
TL52 - Acurácia da posição final de implantes dentários utilizando escaneamento intraoral: estudo in vitro
TL54 - Avaliação do potencial bioativo de membranas funcionalizadas com 150 ciclos de TiO2 pela deposição por laser
atômico em reparo de defeitos críticos
TL55 - Efeito da molhabilidade de superfície na osseointegração de implantes em sítios com diferentes dimensões de
osteotomia: estudo em mandíbula de cães
TL56 - Formação Óssea Induzida por Terapia Celular com Células-Tronco Mesenquimais da Medula Óssea e do Tecido
Adiposo
TL57 - Osseointegração e nível ósseo marginal em leito implantar supradimensionado: estudo pré-clínico em miniporcos

SALA BRAVA
FÓRUM CLÍNICO
TRAUMA

TL211 - Hipertermia maligna em cirurgia buco-maxilo-facial: relato de caso e revisão integrativa
TL213 - Planejamento virtual para reconstrução de fratura de mandíbula por projétil de arma de fogo
TL214 - Reconstrução de assoalho orbitário por acesso intraoral: relato de série de casos
TL215 - Reconstrução de Rebordo Superior de Órbita em Fraturas de Osso Frontal: Relato de Caso
TL216 - Reconstrução de sequela de trauma em terço superior da face utilizando customização em titânio
TL217 - Redução anatômica tridimensional das fraturas craniofaciais cominuídas: Simulação digital
TL218 - Rrelato de dois casos de fraturas Blow Out puras: um desafio cirúrgico
TL219 - Tratamento cirurgico de fratura cominutiva por projetil de arma de fogo em mandibula: relato de caso
TL220 - Tratamento cirúrgico de agressão por projetil arma de fogo em ATM: uma revisão integrativa.
TL172 - Aplicação de retalho de pericrânio no tratamento de fraturas do osso frontal: relato de dois casos

INTERVALO - VISITA AOS PÔSTERES ELETRÔNICOS - PISO TÉRREO
FÓRUM CIENTÍFICO
FÓRUM CLÍNICO
TRAUMA / USO DE LASER CIRÚRGICO OU TERAPÊUTICO /
HARMONIZAÇÃO FACIAL

TRAUMA / USO DE LASER CIRÚRGICO OU TERAPÊUTICO / PATOLOGIA
DOS MAXILARES

TL221 - Tratamento de fratura fronto-naso-órbito-etmoidal (FNOE): relato de caso
TL222 - Tratamento de trauma complexo em face devido à explosão de compressor de ar
TL223 - Tratamento minimamente invasivo de pseudoaneurisma em face após lesão por arma de fogo: uma serie de
casos
TL224 - Uso do Retalho da Artéria Facial Músculomucoso para fechamento de defeito de tecido mole após fratura
TL58 - Avaliação Epidemiológica do trauma facial do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, RS, Brasil
cominutiva de sínfise mandibular: Relato de caso clínico
TL59 - Fraturas Panfaciais - Uma análise retrospectiva de 03 anos de um hospital de urgências em Goiânia
TL225 - Utilização de miniplacas trapezoidais para o tratamento aberto das fraturas condilares – a relação entre a
TL60 - Levantamento epidemiológico de fraturas mandibulares no estado do Pará em um período de 3 anos
literatura atual e a vivência clínica.
TL62 - Terceiro molar em fraturas do ângulo mandibular e complicações pós-operatórias: revisão sistemática
TL226 - Laser de Baixa Potência Associado à Fisioterapia e Complexo de Vitamina B no Tratamento de Neuropraxia
TL63 - A agressão física em mulheres aumentou durante a pandemia do COVID-19? Uma perspectiva do trauma de face
Facial - Relato de Caso
TL64 - Fraturas maxilo-faciais em uma população idosa no norte do Brasil
TL228 - Lipoenxertia autóloga e Cimento de PMMA no tratamento da atrofia hemifacial progressiva (síndrome de ParryTL65 - Efeito da fotobiomodulação no reparo de fraturas induzidas em ratas osteoporóticas
Romberg): relato de caso
TL66 - Influência da Fotobiomodulação na Diferenciação Osteoblástica de Células-tronco Mesenquimais Derivadas do
Tecido Adiposo de Ratos
TL67 - Sessão única de terapia de fotobiomodulação infravermelho extraoral após exodontia de terceiro molar: ensaio
clínico randomizado
TL16 - Avaliação estético-funcional da lipectomia bucal: ensaio clínico não-randomizado
TL17 - Aspectos morfológicos do processo estiloide
TL18 - Obtenção e caracterização de óxido de bismuto por meio de reação de combustão para uso em biomateria
TL19 - Otimização do reparo de fraturas pela texturização por PEO: estudo in vivo
TL20 - Sífilis em tempos de epidemia

FÓRUM CIENTÍFICO
ORAL MENOR
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