
    

 
 

7ª ODONTOFLORENCE 

2ª INTERJORNADA ODONTOFLORENCE 

“Odontologia para qualidade de vida” 12 a 14/11/2018 - PROGRAMAÇÃO 

DATA/LOCAL HORÁRIO ATIVIDADE CONVIDADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/11/2018 
2ª feira 

 

8h30 – 11h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h – 17h30 

MINICURSO1:  
Desmistificando o 

Bloqueio Regional do 
Nervo Alveolar Inferior 

(Pré-clínico I) – 20 vagas 
 
 
 

MINICURSO2: 
Fluxo Digital para 

Correção do Sorriso 
Gengival 

(Demonstrativo/Pré-
clínico II) – 30 vagas 

 
 
 

MINICURSO3:  
Passo-passo para um 

tratamento com Sistema 
INVISALIGN: da 

consulta à conclusão do 
tratamento 

(Demonstrativo/Pré-
clínico I) – 20 vagas 

 
 

MINICURSO4: 
Desmistificando o 

delineamento em PPR 
(Hands-on/Pré-clínico II) 

– 30 vagas 

 
Prof° Dr. Antônio Duarte 

Profª  Ma. Priscilla 
Abdala 

Profº. Me. Petrus Levid 
 
 
 

Profª Mestra Tatiana 
Valois (FLORENCE) e 

Egresso OdontoFlorence 
Dr. Caio Calixto 

 
 

Professores Doutores 
Saulo e Luciana Lima 

(FLORENCE/UniCEUMA) 
 
 
 
 
 
 
 

Profª Mestras Denise 
Cabral 

(FLORENCE/UNDB)e 
Marcela Franco 
(FLORENCE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13/11/2018 
3ª feira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8h – 9h 

 
 

9h – 10h30 
 
 
 
 
 

10h30 – 12h 
 
 
 
 
 

14h – 15h30 
 
 
 
 
 

15h30 – 17h 

 
Solenidade de Abertura 

 
 

Palestra:  
Laserterapia na melhoria 
da qualidade de vida do 
paciente odontológico 

 
 

Palestra:  
Ancoragem esquelética 

em Ortodontia: 
possibilidades clínicas 

 
 

Palestra: 
Endodontia 

Regenerativa: mito ou 
realidade 

 
 

Palestra: 

 
 
 
 

Profª Drª Andrea Neves 
Lago (UFMA) 

 
 
 
 

Prof. Dr. Rafael Maya 
(FLORENCE/UNDB) 

 
 
 
 

Prof. Mestre Alex Sandro 
Mendonça (FLORENCE) 

 
 
 
 

Prof. Dr. José Sabino 



    

 
 
 
 
 
 
 
 

13/11/2018 
3ª feira 

 
 
 
 
 
 
 

17h – 19h 

Proporcionando 
qualidade de vida ao 
portador de Câncer 

Bucal 
 
 
 

Palestra: Cárie Dentária 
X Obesidade e outras 
condições sistêmicas 

 

(UFMA) 
 
 
 
 
 
 

Profª Drª Cecília Ribeiro 
(UFMA) 

 
 
 
 

14/11/2018 
4ª feira 

 
 
 
 
 
 
 

 
8h30 – 10h 

 
 
 
 
 
 
 
 

10h – 11h30  
 
 
 
 

14h – 17h 
 
 
 
 
 

 
Relatos de Experiências: 

Perspectivas do 
Mercado de Trabalho e 

Pós-Graduação na 
Odontologia 

 
 
 
 

Fluxo Digital na 
Odontologia 

 
 
 

Simpósio Internacional: 
Uso Racional de 

Fluoretos na Qualidade 
de Vida 

 
Egressos do curso: 

Caio e Andressa Calixto, 
Jucivane Ferreira, Eloá 

Brasco, Marcos Cardoso, 
Uruguacy Matos 

 
 
 
 

Dr. Fábio Guimarães 
(DOCS Radiologia) 

 
 
 

Profª. Drª Rita Villena 

 

 

 

VALORES 

ATIVIDADE VALOR 

 
APENAS ADESÃO (PALESTRAS, 

SIMPÓSIO) 
 

*Certificação de 30h* 
 

 
R$ 50,00 - até 09/11 

 
R$ 70,00 - a partir de 10/11 

 
APENAS MINICURSOS  

 
*Certificação de 4h/minicurso* 

 

 
R$ 20,00 (cada) – até 09/11 

 
R$ 30,00 (cada) – a partir de 10/11 

 
COMBO ADESÃO + 1 MINICURSO 

 
*Certificação de 35h* 

 

 
R$ 60,00 – até09/11 

 
R$ 80,00 – a partir de 10/11 

 
COMBO ADESÃO + 2 MINICURSOS 

 
*Certificação de 40h* 

 
R$ 80,00 – até 09/11 

 
R$ 100,00 – a partir de 10/11 



    

 

 

 
Para quem inscrever trabalhos 

(revisão, pesquisa e relatos de caso) 

 
Desconto de 20% no valor da inscrição 
(apenas para o aluno apresentador) 

 

 

 

 

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA APRESENTAÇÃO NO 
FORMATO PAINEL E MESAS CLÍNICAS 

7ª ODONTOFLORENCE - ODONTOLOGIA PARA QUALIDADE DE VIDA  
(12 a 14 de novembro de 2018 – INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO) 

 
INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 
1. Serão aceitos trabalhos nas categorias: revisão de literatura, relato de caso 

clínico, pesquisa científica e mesa clínica.  
2. O prazo para envio encerra em 05 de novembro de 2018. 
3. A relação de trabalhos aceitos para apresentação no evento será divulgada até 

o dia 08 de novembro de 2018. 
4. A apresentação dos trabalhos será no dia 12 de novembro de 2018, com 

horários a serem definidos e informados posteriormente pela Comissão 
Científica. 

5. O tamanho máximo do texto é de 2.500 caracteres (incluindo espaços entre 
palavras), distribuídos entre: 

 Título 

 Autores 

 Objetivos 

 Metodologia 

 Resultados e considerações finais 
6. O texto deverá ser redigido em português, respeitando a nomenclatura técnico-

científica e as normas determinadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

7. Recomendamos conferir, cuidadosamente, todo o conteúdo do resumo, 
inclusive os dados para contato com o autor responsável. 

8. Encaminhar à Comissão Científica uma versão impressa do resumo em 
WORD, com assunto do processo: RESUMO 7ª ODONTOFLORENCE, na 
SECRETARIA ACADÊMICA DO INSTITUTO FLORENCE. Guarde seu recibo 
de entrada do protocolo para qualquer eventualidade. 

9. É imprescindível, e requisito obrigatório para avaliação do trabalho com fim de 
apresentação, que TODOS os autores estejam inscritos na 5ª 
ODONTOFLORENCE. É facultada a inscrição somente do ORIENTADOR que 
compuser o quadro docente do Instituto Florence. Caso o orientador seja 
DOCENTE DE OUTRA IES, também deverá estar inscrito na jornada. 

10. Cada AUTOR PRINCIPAL poderá apresentar até 1 trabalho, mas poderá 
configurar em quantos desejar como co-autor. 

11. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica. 
  
 
 
 
 
INSTRUÇÕES GERAIS PARA A PREPARAÇÃO DO RESUMO 

 



    

 
A Comissão Científica do ODONTOFLORENCE somente apreciará o resumo 

contido na seguinte ordem: 

 Título: Escrito em letras maiúsculas e alinhado à esquerda, no máximo 15 
palavras. Nem o título, nem o texto do resumo devem conter informações 
que permitam a identificação do local onde o trabalho foi realizado. Estas 
informações deverão ser apresentadas apenas no pôster ou durante a 
apresentação oral. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA NORMA IMPLICARÁ 
A REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DO RESUMO. 

 Categoria do painel: especificar a categoria do trabalho (revisão de 
literatura, relato de caso clínico, pesquisa científica). 

 Autor(es): Cada resumo pode ter, no máximo, 6 (seis) autores, sendo até 
02 dois) professores orientadores + 04 (quatro) alunos. O(s) nome(s) do(s) 
autor(es) deve(m) estar escrito(s) imediatamente abaixo do título. O autor 
responsável pela apresentação deverá ser um dos alunos e seu nome, 
destacado em negrito. 

 Instituição: O nome da instituição a qual o(s) autor(es) pertence(m), deve 
estar escrito imediatamente abaixo do nome do último autor. Omitir as 
referências a Departamento, Divisão, Setor ou equivalente. Quando mais 
de uma instituição estiver envolvida, indicar com número o autor 
pertencente a cada uma delas. Omitir endereço, cidade, estado e o país. 

 O Resumo: deve ser digitado em fonte Arial tamanho 12 e espaçamento 
simples entre linhas, margens justificadas. 

 As palavras chaves, em número de 03 (três) deverão estar de acordo com 
as normas cientificas para Descritores em Pesquisa, contidas no  
http://decs.bvs.br/ 

 Não incluir no resumo: figuras, tabelas ou gráficos.  

 A apresentação seguirá o cronograma estabelecido pela comissão 
científica divulgado previamente ao evento. 

 Segue exemplo para referência: 
 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PÚBLICOS NOS 
DEZ PRIMEIROS ANOS DE INSTALAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 

BUCAL NO ESTADO DO MARANHÃO 
 

Categoria do Painel: Pesquisa Científica. 

 
1Cássio Meireles Monteiro (EMAIL kciomonteiro@hotmail.com, INSTITUTO 
FLORENCE DE ENSINO) ; 2 Flávia Fernanda Carvalho Santos Dominici;  
3Andressa Pessoa Machado; 4Naiano Yuri Rodrigues de Macedo, 5Rafael 
Costa da Silva; 6Vandilson Pinheiro Rodrigues. 
 
1 –Apresentador/Acadêmico do curso de Odontologia do Instituto Florence de 

Ensino Superior- IFES - 2 – Professora do Instituto Florence de Ensino 

Superior- IFES - 3 –Acadêmica  do curso de Odontologia do  Instituto Florence 

de Ensino Superior- IFES  4 –Acadêmico do curso de Odontologia do  Instituto 

Florence de Ensino Superior- IFES - 5 –Acadêmico do curso de Odontologia do  

Instituto Florence de Ensino Superior- IFES – 6- Professor da Universidade 

Federal do Maranhão- UFMA. 

Introdução: A inclusão da Equipe de Saúde Bucal (ESB) na Estratégia Saúde 
da Família teve a sua concretização com a portaria 1.444/GM de 2000, a qual, 
desde o momento inicial, visava melhorar os indicadores de saúde bucal e 
ampliar o acesso da população brasileira às ações de promoção, prevenção e 

http://decs.bvs.br/
mailto:kciomonteiro@hotmail.com


    

 

assistência odontológica. Objetivo: Dessa forma, o objetivo do estudo foi 
investigar a inserção das equipes de saúde bucal no Maranhão no período de 
2002 a 2011, e apontar novas perspectivas para a oferta de serviços de saúde 
bucal na Atenção Básica à Saúde. Métodos: Realizou-se um estudo 
observacional ecológico de série temporal com dados secundários coletados 
através do sistema de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
de Saúde (CNES) e Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde 
(DAB-MS), os dados representavam o período de 2002 a 2011. As variáveis 
coletadas foram: número de Equipes de Saúde e número de Centro de 
Especialidade Odontológica (CEO). Resultados e discussão: Os resultados 
dos dados coletados através dos Sistemas de Informação sugerem que houve 
incremento significativo do número de equipes de saúde bucal e Centros de 
Especialidades Odontológicos no Estado do Maranhão entre os anos de 2002 e 
2011. A inserção destes profissionais apresentou um crescimento importante, 
apesar disso, observou-se no ano de 2011 a cobertura populacional da ESB no 
MA foi de 58%, indicando que a disponibilidade e oferta de serviços de Saúde 
Bucal ainda necessita de ampliação. Houve um incremento significativo do 
número de equipes de saúde bucal e Centros de Especialidades Odontológicos 
no MA entre os anos de 2002 e 2011 (p < 0,001). Apesar deste importante 
crescimento, no ano de 2011 a cobertura populacional da ESB no MA atingiu 
apenas 58%. A média de municípios atendidos pelo CEO no MA é menor que a 
média do Nordeste e Brasil. Conclusão: Conclui-se que mudanças positivas 
ocorreram na disponibilidade de serviços de saúde bucal nos níveis de Atenção 
Básica e Especializada no Estado do Maranhão.  
Palavras-chave: Saúde Pública. Saúde bucal. Atenção Primária à Saúde. 

 
  
INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DO PAINEL 

 
O painel deve ser montado dentro das seguintes especificações: 

 Dimensão: A dimensão do painel deverá obedecer à medida padrão de 
1,20 m de altura por 0,90 m de largura. 

 Título: Deve ser escrito em letras maiúsculas de tamanho que permita a 
leitura a 3 metros de distância. Sugere-se que seja usada fonte de corpo 50 
ou maior. As regras de notação e de nomenclatura devem ser observadas. 

 Nome(s) do(s) autor(es): O(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(m) estar 
escrito(s) imediatamente abaixo do título. Sugere-se que seja usada uma 
fonte de corpo 20. O nome do apresentador (autor principal) deve estar em 
negrito. 

 Instituição: O nome da instituição a qual o(s) autor(es) pertence(m), deve 
estar escrito imediatamente abaixo do nome do último autor. Sugere-se que 
seja usada uma fonte de corpo 20. Omitir as referências a Departamento, 
Divisão, Setor ou equivalente. Quando mais de uma instituição estiver 
envolvida, indicar com número o autor pertencente a cada uma delas. 

 Endereço, Cidade, Estado e País (se for aplicável): Estas informações 
devem seguir ao nome do último autor. Sugere-se que seja usada uma 
fonte de corpo 20. 

 Corpo do painel: É o local que conterá as informações sobre o material e 
método e os resultados. O corpo do painel deve ser feito com o mínimo 
possível de texto e o máximo possível de ilustrações (figuras, fotos, tabelas, 
esquemas e similares). Sugere-se que seja usada uma fonte de corpo 20. 

 Conclusão: Sugere-se que seja apresentada no formato de itens 
numerados e que seja usada uma fonte de corpo 20. 

 
 



    

 
 
INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DO PAINEL 
 

1. O painel deverá permanecer exposto em local e data determinados 
previamente pela comissão científica; 

2. Sugere-se a distribuição de resumos impressos do conteúdo do pôster e do 
endereço profissional dos autores, para futuros contatos; 

3. Durante o período de exposição, haverá um horário específico, pré-
determinado para que o AUTOR PRINCIPAL (APRESENTADOR) esteja 
presente para atender ao público interessado no tema, responder eventuais 
questionamentos, acrescentar informações e receber sugestões de melhoria; 

4. Os trabalhos serão avaliados pela comissão científica do evento, composta por 
três avaliadores. O AUTOR PRINCIPAL do trabalho será avaliado sobre o 
mesmo. Os três melhores trabalhos, dentro de cada categoria (revisão de 
literatura, caso clínico e pesquisa científica), receberão premiação e convite 
para publicação da revista do Florence. 

 

INSTRUÇÕES PARA O PREPARO DA MESA CLÍNICA 
 

1. O material necessário será de responsabilidade da equipe do trabalho, 
devendo ser descrito no envio do resumo (Ex.: mesas, cadeiras, assim como 
quantidades). 

 


