I JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA FIBRA
LISTA DE TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 30/11/2019

Título

Autores
Odontologia Forense

Análise de estimativa sexual através da mensuração do processo mastóide:
revisão de literatura- Apresentação oral

Luis David De Oliveira Furtado

Técnicas de mensuração de pontos anatômicos pelas tomografias
computadorizadas para diagnóstico de dimorfismo sexual em catástrofes:
revisão de literatura - Painel

Adriany Margalho

O papel do prontuário odontológico na identificação humana em desastres de
massa - Painel

Isabela Friza

A importância do odontolegista na identificação humana de acidentes em
massa: revisão de literatura- Painel

Tatiana Vasconcelos Costa

Patologia Oral
A incidência de câncer de boca no Brasil de 2014-2019: revisão de literaturaApresentação oral

Luana Fernandes Guerra

Formas de manejo terapêutico da osteorradionecrose pelo cirurgião-dentista Painel

Vanessa canuto

Manifestações orais da sífilis: revisão de literatura - Painel

Vinicius Santiago Silva

Uso de laser de baixa potência no tratamento da mucosite oral em pacientes
oncológicos: revisão de literatura - Painel

Ludmila Cabral

Casos de óbitos oriundos do câncer de palato no Brasil em comparação à
região norte do país-painel

Larissa Santana do Amaral.

Síndrome da ardência bucal: uma revisão sistemática -Painel

Felipe Muniz Moraes

Principais manifestações orais em pacientes HIV positivos e sua incidência no
municipio de Belém do Pará-Painel

Luis David De Oliveira Furtado

Linfoma de Burkitt em paciente idoso imunocompetente: relato de caso Painel

Emily Dos Santos Neves

Displasia epitelial severa possivelmente induzida por irradiação de laser de
baixa potência: um relato de caso raro- Apresentação oral

Sydney Souza

Estudo epidemiológico da mortalidade pelo câncer de cavidade oral e
orofaringe no estado do Pará- Painel

Sydney Souza

Prótese
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A utilização de prótese fixa provisória indireta em reabilitação oral: relato de
caso -Painel

Amanda Rocha

Periodontia
Modificação da superfície radicular com terapia fotodinâmica associada ao
enxerto de tecido conjuntivo subepitelial- Apresentação oral

Bruna Chucre

Aplicação do cianoacrilato para enxerto gengival livre: uma revisão de
literatura - Painel

Priscila Ayumi Kubota

Importância de procedimentos periodontais prévios a radioterapia e
quimioterapia- Painel

Melissa Benetti Barcelos

PNE
Síndrome de Digeorge: um relato de caso- Painel

Claudia nayana soares cardoso

Importância do atendimento odontológico humanizado aos pacientes
portadores de necessidades especiais: uma revisão de literatura- Painel

Rebeka Camille Carvalho Chamon

Os desafios da odontologia para o acesso ao atendimento das pessoas com
necessidades especiais: revisão de literatura- Painel

Renato do nascimento costa

Tratamento odontológico em pacientes com Síndrome de Down - Painel

Bruna Maria Pinheiro Nahum

Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial
A influência da deformidade dentofacial sobre a qualidade de vida- Painel

Salomão Augusto Fima de
Oliveira

Tratamento de excesso vertical da maxila através de cirurgia ortognática: uma
revisão de literatura- Painel

Alana Viana

Tratamento de deformidade transversa de maxila: revisão de literatura-Painel

Arielly Salvatore

Saúde Coletiva
Contaminação fúngica em ambientes odontológicos: revisão de literaturaPainel

Vitória Ormezinda Mota Pontes

Promoção de saúde bucal em escola pública: um relato de experiência -Painel

Valéria mesquita

Odontologia Hospitalar
A importância das centrais de material e esterilização na odontologia
hospitalar e o papel da enfermagem neste contexto - Painel

Marcel Filho

Endodontia
Cirurgia paraendodôntica em região anterior de maxila: relato de caso - Painel

Nandra Kaline Souza Santos

Conheça o Endoguide: Solução para resolução de canais calcificados- Painel

Thiago Ely Gomes de Oliveira

Terapêutica
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A administração de fitoterápicos no tratamento de xerostomia: revisão de
literatura -Painel

Rayssa A. Mendes de Morais

A aplicação do óleo de andiroba seria um tratamento optativo em periodontite
estimulada por diabetes mellitus?-Apresentação oral

Igor Amador Barbosa

A utilização de fitoterápicos amazônicos é uma realidade na odontologia? Apresentação oral

Ana Stefane B. de Souza

A utilização de fitoterápicos em tratamentos de mucosite oral – Apresentação
oral

Valéria Mello Lopes

A aplicabilidade terapêutica do Jambu (Acmella Oleracea) na odontologia se
estende além do efeito analgésico? – Apresentação oral

Camila Melo

A fitoterapia na odontologia do Brasil - painel

Maria Eduarda Souza de Macêdo

O uso da laserterapia no reparo tecidual e na ação anti-inflamatória- Painel

Maria Eduarda Batista de Carvalho

o Autores com resumos aprovados: procurar o site da IJOFIBRA para verificar
as normas de apresentação no dia do evento.
o Os horários de apresentação estarão disponíveis antes do evento no site da
jornada.
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