TRABALHOS ACEITOS PARA APRESENTAÇÃO NO 7º COPLAN – 33ª SAO
Trabalhos a serem apresentados no dia 23/10, segunda-feira, das 16 h as 17 h, no Centro de Eventos UPF
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do Painel
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Título do trabalho
Sistemas adesivos: revisão de literatura
Extração de RNA de amostras clínicas de dentina cariada
Biodegradação de superfície de compósitos bulk fill de alta viscosidade por biofilme de S. Mutans
Compósitos antibacterianos com quaternário de amônia: avaliação de propriedades
Alteração na percepção visual da cor: revisão de literatura
Avaliação dos tratamentos de superfície para cimentação de uma resina nano cerâmica.
Técnicas restauradoras de compósitos do tipo bulk-fill: revisão de literatura
Influência da opalescência e fluorescência na odontologia estética
Adesão de resinas bulk fill à dentina humana: uma revisão de literatura
Influência do tratamento de superfície na longevidade da adesão à zircônia
Clareamento interno mediato em dente não vital: relato de caso
Influência da manipulação digital com luvas na resistência biaxial de uma resina de incremento único (bulk fill)
Resistência de união imediata de resina composta convencional e bulk fill à dentina
Resistência de união de pinos de fibra à dentina radicular condicionada com ácido glicólico
Avaliação da resistência coesiva da dentina após o uso de diferentes medicações intracanais
Módulo de elasticidade do colágeno tratado com agente formador de ligação cruzada
Critérios de diagnóstico e condutas de tratamento para cárie dentária por acadêmicos de odontologia
Avaliação da resistência adesiva de pinos de fibra de vidro à dentina radicular: influência do tipo de cimento e
adesivo
Reabilitação sobre implante unitário utilizando componente personalizado em zircônia: relato de caso
Overdentures mandibulares com utilização de um ou dois implantes osseointegrados: um estudo de revisão.
Mudança de paradigmas na evolução das reabilitações. Relato de caso clínico
Necessidade de prótese e fatores associados em idosos de Cruz Alta/RS
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TRABALHOS ACEITOS PARA APRESENTAÇÃO NO 7º COPLAN – 33ª SAO
Trabalhos a serem apresentados no dia 24/10, terça-feira, das 15:30h as 16:30h, no Centro de Eventos UPF
Número
do Painel
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Título do trabalho

Apresentador

Aspectos clínicos e radiográficos das lesões endo-periodontais: uma revisão de literatura
Análise da eficácia de um novo irrigante endodôntico na eliminação de biofilme bacteriano
Ação antimicrobiana do hipoclorito de cálcio e de sódio associados ao sistema reciprocante Wave One
Limpeza do eugenol da dentina radicular: MEV, EDS e resistência de união de pinos
Influência da utilização dos sistemas rotatório e reciprocante na substantividade da clorexidina gel 2%
Influência da ativação ultrassônica sobre irrigantes finais na resistência de união de um cimento resinoso à
dentina radicular - estudo in vitro
Ação antimicrobiana da terapia fotodinâmica associada a baixas concentrações de hipocloritos em canais
radiculares contaminados
Efeito de soluções irrigadoras químicas e naturais sobre a microdureza da dentina radicular – in vitro
Avaliação do tamanho do forame apical com diferentes limites de instrumentação
Polymer-infiltrated ceramic-network material (PICN): uma revisão de literatura sobre suas propriedades
Efeito do acabamento e polimento na resistência flexural de uma vitrocerâmica
Avaliação da resistência à fratura de uma cerâmica infiltrada por polímero de acordo com o tipo de cimento
resinoso
Desempenho mecânico de porcelanas odontológicas: influência da taxa de resfriamento
Desempenho de estruturas cerâmicas monolíticas e multicamadas sob diferentes tipos de teste
Resistência à fratura por lascamento de cerâmicas monolíticas
Cor e translucidez de diferentes sistemas cerâmicos: uma revisão de literatura
Características mecânicas e ópticas de resinas bulk-fill: revisão de literatura
Desgaste de materiais restauradores para CAD/CAM
Testes laboratoriais de coroas cerâmicas: aspectos do cenário ideal para reprodução de achados clínicos

Diego José Gambin

Edge chipping: revisão de literatura
Como o material do pistão influencia o comportamento de fratura das cerâmicas?
Efeito de diferentes tempos de condicionamento ácido na carga de fratura de duas vitrocerâmicas
Relação entre o respirador bucal e a necessidade da expansão rápida da maxila: uma revisão de literatura
Alinhadores invisíveis como alternativa ortodôntica – relato de caso
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TRABALHOS ACEITOS PARA APRESENTAÇÃO NO 7º COPLAN – 33ª SAO
Trabalhos a serem apresentados no dia 25/10, quarta-feira, das 15:30h as 16:30h, no Centro de Eventos UPF
Número
do Painel
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Título do trabalho
Tratamento cirúrgico da Sindrome de Eagle auxiliado por neuronavegação
Tratamento tardio em fratura complexa da mandíbula: relato de caso
Tratamento cirúrgico de osteocondroma em côndilo mandibular -relato de caso
Reconstrução do labio inferior: reestabelecimento funcional e estético – relato de caso
Ferimento por arma de fogo em região maxilo-facial: um relato de caso
Possibilidades de tratamento e relato de caso clínico de fratura panfacial.
Transplante autógeno do dente 48 no alvéolo do dente 46: relato de caso
Estudo retrospectivo do tratamento de infecções maxilofaciais em ambiente hospitalar
Nova classificação de tumores odontogênicos pela OMS 2017 - o que mudou.
Abordagem das manifestações clinicas da Sindrome de Ramsay Hunt: relato de caso
Granuloma central de células gigantes: relato de caso
Lesões de boca tratadas numa Faculdade de Odontologia do sul do Brasil
Estudo da atividade proliferativa celular de 99 casos de leucoplasia bucal
A percepção de dentistas, pacientes e acadêmicos de odontologia na estética dentogengival
Doenças periodontais em pacientes diabéticos: uma revisão de literatura
Halitose e sua implicação social: como diagnosticar e tratar
Sorriso gengival e correção de assimetria dento-gengival com finalidade estética: proservação de dois anos
Prevalência de halitose em idosos da cidade de Cruz Alta-RS: um estudo transversal
Uso de serviço odontológico por adolescentes do sul do Brasil: prevalência e fatores associados
Qualidade de vida medida pelo OHIP-14 em idosos
Perdas dentárias e fatores associados em idosos de Cruz Alta
Percepção e aspectos clínicos bucais em gestantes subsidiando ações para o Sistema Único de Saúde
Condições bucais e suas associações com desfechos em saúde sistêmica no paciente internado em UTI
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