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Poster 7333 EVSB - Percepção da saúde bucal e qualidade de vida dos idosos com diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica matriculados na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade - FUNATI - AM 21/10/20, 00:16

Poster 7332 EPIE - Estágio supervisionado na odontologia: vivência da promoção da saúde e integração multiprofissional em UBS de referência para a covid-19 em Manaus- AM 21/10/20, 00:01

Poster 7331 ESPP-Projeto Comitiva Esperança: tratamento restaurador atraumático associado à promoção em saúde. 20/10/20, 23:54

Oral 7330 EPIE - Plano de ação Enfrentamento à COVID-19 dos Serviços Saúde Bucal nos Municípios da SRS Alfenas, com foco na educação permanente em saúde 20/10/20, 23:54

Poster 7329 EVSB - Condição de saúde bucal dos pacientes diabéticos e hipertensos atendidos na Policlínica Odontológica Da UEA noperiodo de 2017 e 2018 20/10/20, 23:53

Poster 7328 IASR - Sistema de Referência e Contra Referência em Saúde Bucal no Município de Alvarães-Am 20/10/20, 23:38

Poster 7326 EPIE - Da Triagem ao Acolhimento: estudo de caso do curso de Odontologia da Univali-SC 20/10/20, 22:36

Oral 7325 EPIE- Estágio em Odontologia no contexto da Atenção Básica: A parceria ensino-serviço-comunidade 20/10/20, 22:28

Poster 7322 EPIE - Corporeidade, sexualidade e autocuidado na saúde da (o) Adolescente. 20/10/20, 21:56

Poster 7321 EPIE – Preceptoria em planejamento e avaliação em saúde bucal coletiva: Integração ensino-serviço em unidades de saúde da família (USF) do distrito sanitário norte I e II da cidade de Natal 20/10/20, 21:43

Poster 7320 EXPP – Campo e núcleo de saberes e práticas de saúde em equipes de saúde bucal (ESB) desenvolvidas em uma unidade de saúde da família (USF) da cidade de Natal, durante pandemia de COVID-19 20/10/20, 21:37

Poster 7319 PMAS – Experiência de Conselho Gestor em uma Unidade de Saúde da Família (USF) da Zona Norte de Natal: a participação dos trabalhadores na co-gestão do Processo de Trabalho 20/10/20, 21:33

Poster 7318 EVSB-Comparação do estado cognitivo, estado físico, estado nutricional, condição de saúde bucal e qualidade de vida de idosos institucionalizados de duas cidades brasileiras 20/10/20, 21:21

Oral 7317 EPIE - Um curso remoto de inovação na produção do cuidado em saúde bucal. Por uma clínica do sujeito e da Bucalidade: Construindo Projetos Terapêuticos e Singulares. 20/10/20, 21:20

Oral 7316
AEAT – Produtividade de restaurações diretas em dentes posteriores com indicação para resina composta: uma avaliação econômica completa (custo-efetividade) entre resina condensável microparticulada 

convencional e bulk-fill
20/10/20, 20:53

Poster 7315 IASR – Extensão universitária como ferramenta de diagnóstico e tratamento de bebês com língua presa em Pernambuco 20/10/20, 20:47

Poster 7313 EXPP –O processo de reorganização dos serviços de saúde bucal da atenção primária à saúde no SUS-MG em tempos trans COVID19 20/10/20, 20:30

Poster 7312 EPIE- Laser de baixa intensidade como uma ferramenta terapêutica no SUS – parceria extensão universitária e serviço 20/10/20, 20:29

Poster 7309 ESPP - Produção de conteúdo em saúde nas mídias sociais: Experiência do Observatório de Saúde Bucal/UFPE. 20/10/20, 19:36

Poster 7308 EVSB - Prevalência de doenças bucais em quilombolas idosos 20/10/20, 19:21

Poster 7304 IASR - Teoria da Bucalidade como paradigma emergente na Saúde Bucal Coletiva 20/10/20, 18:14

Oral 7303 EPIE - Orientação em saúde sob perspectiva de estudantes de Odontologia 20/10/20, 18:10

Poster 7301 EVSB – Prevalência de COVID 19 em cirurgiões dentistas e pessoal auxiliar em saúde bucal no Brasil 20/10/20, 16:56

Poster 7300 EPIE - Cuidado às oclusopatias na atenção primária à saúde 20/10/20, 16:48

Poster 7299 EPIE - Estratégia de Ambulatório Virtual para treinamento de graduação e pós-graduação durante a situação pandêmica do COVID 19. 20/10/20, 16:46

Oral 7291 IASR - Comparação de diretrizes nacionais e internacionais de biossegurança para prevenção/controle da disseminação da COVID-19 no ambiente odontológico 20/10/20, 15:49

Poster 7288 EXPP - Live Streaming como ferramenta inclusiva para educação continuada: experiência voltada a Auxiliares e Técnicos em Saúde Bucal na pandemia da COVID-19 20/10/20, 15:04

Poster 7287 PMAS- Impacto da cobertura de atenção básica e da vacinação no número de mortes fetais, infantis e maternas no brasil, no período de 2008 a 2015 20/10/20, 14:25

Poster 7284 PMAS - Expansão na oferta de diagnóstico, procedimentos, entrega e acompanhamento de próteses dentárias pelas Equipes de Saúde Bucal no Brasil: comparação entre regionais geográficas brasileiras 20/10/20, 13:48

Poster 7283 IASR - Serviços especializados em saúde bucal: caracterização da oferta nas regiões geográficas brasileiras 20/10/20, 13:04

Poster 7282 EXPP - A biossegurança na odontologia da secretaria municipal de saúde de Manaus em época de de pandemia 20/10/20, 12:33

Poster 7279 IASR –Odontologia Hospitalar no acolher: escuta que fortalece o cuidado. 20/10/20, 11:54

Poster 7275 EXPP. Experiência da implantação de um protocolo de biossegurança nos processos de trabalho da equipe de saúde bucal do município de Sabará, Minas Gerais, Brasil, em tempos de pandemia. 20/10/20, 10:49

Poster 7273 EXPP – ZAP ODONTO: pioneirismo na teleorientação odontológica durante a pandemia de covid-19 em Teresina - PI 20/10/20, 10:24

Poster 7272 ESPP – Conhecimento e prática de cirurgiões-dentistas no Programa Saúde na Escola 20/10/20, 10:06

Poster 7270 EXPP - Papel desempenhado pelos profissionais da saúde bucal na pandemia da COVID -19 : um novo panorama. 20/10/20, 09:27

Poster 7269 PMAS – Análise das publicações sobre a política nacional de saúde bucal em dois jornais de grande circulação no período de 2003 a 2018. 20/10/20, 09:22

Poster 7259 EVSB Biossegurança na prevenção do adoecimento dos profissionais da área de saúde bucal 19/10/20, 23:11

Poster 7256 EPIE - Qualificação em saúde bucal com agentes comunitários de saúde da Unidade de Saúde da Família Arraial Bairro I, Porto Seguro, BA: um projeto de intervenção. 19/10/20, 22:51

Poster 7241 EPIE – Avaliação da integração ensino-serviço pela percepção de estudantes de Odontologia 19/10/20, 20:43

Poster 7240 ESPP - Atuação da equipe multidisciplinar nos hábitos de vida de pacientes diabéticos insulinodependentes como prevenção das complicações e severidades da doença 19/10/20, 20:36

Poster 7232 ESPP-Título: Projeto Itamarati- 3 anos como ferramenta de atenção integral a assentados: da educação em saúde à recuperação do dano. 19/10/20, 19:24

Poster 7230 Espp-“Quem Canta os Males espanta: promovendo saúde, cultura e arte” 19/10/20, 18:44

Poster 7229 EVSB. O uso de ferramentas epidemiológicas em uma clínica de família: considerações para o processo de trabalho e educação permanente na perspectiva do ensino-serviço. 19/10/20, 18:11

Poster 7228 EVSB - Edentulismo a partir de uma análise epidemiológica 19/10/20, 17:18

Poster 7226 AEAT - Saúde digital: uma ferramenta de avaliação pelo olhar do usuário do CEO 19/10/20, 17:11

Poster 7214 AEAT - Análise de custo efetividade de tratamentos de lesão de pressão grau III 19/10/20, 15:39

Poster 7213 ESPP - Construção e divulgação de material educativo sobre traumatismo dental e urgências odontológicas durante a pandemia de COVID-19: a funcionalidade das redes sociais 19/10/20, 15:27

Oral 7195 EXPP - A Atenção Primária à Saúde no enfrentamento à Covid-19: relato de experiências exitosas por meio de amostra online na Macrorregião Sul de Minas Gerais 19/10/20, 11:58

Poster 7193 PMAS - Análise da satisfação quanto ao acolhimento e atendimento segundo o quesito raça/cor de usuários em Centros de Especialidades Odontológicas do Brasil. 19/10/20, 11:07

Poster 7179 EVSB: SB-Suzano 2018: levantamento das condições de saúde bucal no município de Suzano, SP, em 2018 18/10/20, 19:38

Poster 7169 ESPP – Percepções de residentes de um programa de residência multiprofissional em saúde da família acerca do “Projeto Cuidando de quem Cuida” em um município da região metropolitana de Curitiba - PR 18/10/20, 00:36

Poster 7167 EXPP - A pandemia do COVID-19 e a reorganização dos processos de trabalho das Equipes de Saúde Bucal de Porto Alegre/RS. 17/10/20, 23:00

Poster 7151 EPIE - Inclusão de Ações de Saúde Bucal Na Estratégia Saúde da Família: Relato de Experiência 17/10/20, 03:06

Poster 7150 EPIE - Experiência de atuação da odontologia na equipe interprofissional em alusão ao “Janeiro Roxo” 17/10/20, 02:51

Poster 7148 IASR - Conduta multidisciplinar do Centro de Especialidades Odontológicas da UNIOESTE frente ao traumatismo dental 17/10/20, 00:16

Poster 7147 PMAS – Conduta multidisciplinar do Centro de Especialidades Odontológicas da UNIOESTE frente ao traumatismo dental 16/10/20, 23:59

Oral 7146 EVSB - Qualidade de vida relacionada à saúde bucal em pacientes com câncer de cabeça e pescoço: revisão sistemática. 16/10/20, 23:46

Oral 7145 EPIE- Acidentes com material biológico e a promoção de ambientes de ensino seguros na Odontologia 16/10/20, 23:30

Poster 7144 EPIE - Protocolos de atenção como estratégia de ensino e aprendizagem e a qualificação da atenção primária em saúde: relato de experiência. 16/10/20, 23:10

Poster 7143 EVSB – Avaliação do teor de fluoreto das águas de abastecimento público do Distrito Federal, Brasil. 16/10/20, 23:09

Poster 7142 ESPP Ações lúdicas No Programa de Saúde Bucal na escola: relato de experiência 16/10/20, 22:33

Poster 7141 IASR - Universalidade na APS: o acolhimento odontológico de pacientes especiais com distúrbios neurológicos 16/10/20, 22:24

Poster 7139 EVSB - Prevalência das lesões potencialmente malignas no CEO/Unioeste, Cascavel-PR, de 2006 a 2019. 16/10/20, 22:20

Poster 7137 PMAS – Motivação de higiene oral individualizada em paciente com limitação motora 16/10/20, 22:14

Poster 7136 EVSB – Estudo prospectivo da associação entre ingestão de fluoreto pela dieta / dentifrício e fluorose em dentes permanentes 16/10/20, 22:14

Poster 7135 EXPP - A inserção de cirurgiões-dentistas no telemonitoramento de casos de COVID-19 em uma equipe de ESF de Porto Alegre-RS 16/10/20, 21:58

Oral 7134 EXPP – Protocolo organizacional do atendimento odontológico no contexto da pandemia por COVID-19 na cidade de Teresina - PI 16/10/20, 21:57

Poster 7133 IASR: Relato de experiência em serviço- Ações de promoção à saúde na Estratégia de Saúde da Família em uma área de ocupação no Morro do São Bento – Santos/SP 16/10/20, 21:22

Oral 7132 EXPP - Impacto da suspensão nos tratamentos dentários eletivos no diagnóstico de câncer oral no brasil 16/10/20, 21:12

Poster 7131 EXPP - Integração dos profissionais de odontologia nas equipes de saúde da família para enfrentamento a COVID-19 16/10/20, 20:59

Poster 7130 EXPP - Os desafios e atuação do cirurgião-dentista residente (multidisciplinar) em tempos de pandemia: relato de experiência 16/10/20, 20:59

Poster 7129 EPIE - Inserção no território como prática pedagógica na saúde bucal coletiva: Um relato de experiência. 16/10/20, 20:43

Poster 7128 ESPP - A importância da inserção no território como prática pedagógica na saúde bucal coletiva. 16/10/20, 20:30

Poster 7127 EPIE - Observatório Saúde Bucal/UFPE: integração da saúde e plataforma digital na criação de lives 16/10/20, 20:29

Poster 7126 AEAT - Adesão de adolescentes a saúde bucal: vivências e prática das tecnologias leves pelas equipes de Saúde da Família. 16/10/20, 20:17

Poster 7125 EPIE - Residência multiprofissional e consultório na rua: relato de uma experiência de qualificação do cuidado com a saúde bucal das pessoas em situação de rua 16/10/20, 19:52

Poster 7124 IASR – Prática Odontológica em tempos de COVID 19: Revisão Sistemática de literatura combinada com análise SWOT 16/10/20, 19:51

Poster 7123 EPIE – Ciências humanas e sociais na saúde: estudo inicial nas graduações em odontologia de universidades públicas no estado de Pernambuco 16/10/20, 19:18

Poster 7122 PMAS- Tempo de demora para o início do tratamento de câncer de boca no Brasil após a legislação de 2012 16/10/20, 19:15

Poster 7121 ESPP Assistência nutricional na fase da introdução alimentar da criança em tempos de pandemia: uma experiência com mães do estudo de Coorte Materno Infantil de Curitiba (COOSMIC) 16/10/20, 19:15

Poster 7109 ESPP - O uso das mídias sociais para educação em saúde bucal durante o período de pandemia pela COVID-19 16/10/20, 17:19

Poster 7108 EXPP- Reorganização do processo de trabalho de puericultura compartilhada durante a pandemia de Covid-19 em uma Unidade Básica de Saúde do Norte do Paraná 16/10/20, 16:47

Poster 7106 EXPP - Atuação do cirurgião-dentista em visitas domiciliares durante a pandemia da Covid-19 16/10/20, 16:41

Poster 7105 ESPP - A Liga Universitária de Saúde Coletiva do curso de Odontologia PUC Minas e o protagonismo acadêmico no processo ensino-aprendizagem: Relato de experiências 16/10/20, 15:58

Poster 7103 EVSB - Percepção entre a necessidade de tratamento e o momento da última consulta odontológica em idosos bauruenses, em 2015. 16/10/20, 15:47

Poster 7102 IASR-Acolhimento como ferramenta para o cuidado integral e dispositivo para o trabalho interprofissional na Atenção Básica 16/10/20, 15:44

Poster 7101 EVSB – Procura por atendimento odontológico relatada por gestantes de um município do interior paulista 16/10/20, 14:50

Poster 7100 EVSB - Fatores contextuais e individuais associados ao trauma dentário em escolares de 12 anos de idade 16/10/20, 14:23

Poster 7099 EPIE - Rio de Sorrisos: cooperação e parceria, promovendo saúde bucal e cidadania 16/10/20, 14:16

Poster 7098 EVSB – Condições de saúde bucal em escolares de 5 e 12 anos, do município de Alfenas/MG, em 2018 16/10/20, 14:15

Poster 7096 EXPP – “Fui demitido, agora tive tempo para me cuidar” - A saúde bucal da classe trabalhadora: pode o trabalho ser um obstáculo? 16/10/20, 13:51
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Poster 7095 ESPP – COVID-19, Risco biológico e protocolo de cuidados clínicos em odontologia: uma revisão-sistemática 16/10/20, 13:49

Poster 7094 IASR – A construção interprofissional do cuidado em saúde para enfrentamento da Sífilis em Unidade de Saúde da Família 16/10/20, 13:44

Poster 7091 ESPP - Prevenção em saúde bucal para crianças em Sumaré-SP em tempos de pandemia do COVID-19 16/10/20, 13:27

Poster 7090 EXPP - Atenção em saúde bucal para as gestantes de Sumaré-SP, no período da pandemia de COVID-19 16/10/20, 13:17

Poster 7089 AEAT – Relato de experiência: Uso de tecnologias em saúde como ferramenta organizacional durante a pandemia de COVID-19 16/10/20, 13:01

Poster 7088 IASR - Barreiras de acesso ao cuidado em saúde bucal de indivíduos com fissura labiopalatina: estratégias para sua redução por meio da formação acadêmica em odontologia 16/10/20, 12:20

Poster 7087 PMAS – Análise descritiva sobre as medidas de biossegurança no enfrentamento da COVID-19 entre os profissionais de Odontologia: estudo piloto 16/10/20, 11:36

Poster 7085 EPIE – Relato de experiência da inserção da Odontologia na Residência Multiprofissional em Saúde da Família em Juiz de Fora, MG 16/10/20, 11:32

Poster 7084 IASR - Reorganização da saúde bucal na atenção primária em Curitiba 16/10/20, 11:22

Poster 7083 EVSB – Distribuição espacial da perda dentária em populações rurais ribeirinhas do baixo Rio Negro, Manaus, Amazonas 16/10/20, 11:22

Oral 7081 ESPP – Visita Domiciliar da equipe de saúde bucal da atenção primária à saúde ao escolar com deficiência em tempos de pandemia em Ocara-CE. 16/10/20, 10:53

Poster 7080 ESPP - Projeto Dom Antonio Barbosa: tratamento restaurador atraumático e educação em saúde. 16/10/20, 10:51

Poster 7079 EPIE: Ensinar Saúde Bucal Coletiva em tempos de pandemia. 16/10/20, 10:13

Poster 7078 IASR - Acompanhamento odontológico das crianças assistidas pelo “crescendo com saúde” em uma Unidade de Saúde da Família: um relato de experiência. 16/10/20, 10:04

Poster 7077 IASR - Desenvolvimento de Consultório Odontológico Portátil Eletroeletrônico que não utiliza compressor de ar e com autonomia compatível com a necessidade de campo. 16/10/20, 09:57

Poster 7076 IASR – Título - Centro de referência e informação sobre traumatismo dentário em Campo Grande e região: serviço de trauma dental faodo/ufms 16/10/20, 09:20

Poster 7074 EXPP-“Tele orientação odontológica Congonhas-MG- (tooc), uma ferramenta de acesso à saúde bucal em tempos de pandemia" 16/10/20, 09:10

Poster 7072 EVSB - Atuação de residentes de odontologia junto à Vigilância da Saúde do Trabalhador frente à pandemia de COVID-19 em um município da região Sul 16/10/20, 08:43

Poster 7071 EPIE - Usuários de prótese atendidos na especialidade de estomatologia do CEO/Unioeste que apresentaram diagnóstico de HFI. 16/10/20, 08:35

Oral 7069 ESPP– A religiosidade está associada à motivação de adolescentes escolares para começar e parar de fumar? Estudo transversal, estado de Goiás, 2018. 16/10/20, 08:14

Poster 7068 EXPP - Educação permanente em saúde Sobre Equipamento De Proteção Individual (Epi) Para Agentes Comunitárias De Saúde (Acs) De Uma Unidade Básica Do Norte Paraná 16/10/20, 08:08

Poster 7048 AEAT - Custo-minimização de 3 métodos para aquisição da imagem radiográfica: convencional, sensor de estado sólido e placa de fósforo fotoestimulável 15/10/20, 22:23

Poster 7045 EPIE. As experiências municipais na organização do serviço odontológico durante a pandemia da COVID-19 no Paraná: Relato de uma Live streaming 15/10/20, 22:17

Poster 7037 EXPP - Desenvolvimento de um instrumento para orientação de visitas domiciliares por Equipes de Saúde Bucal durante a pandemia de COVID-19 15/10/20, 20:31

Oral 7031 PMAS - Panorama da assistência odontológica nas unidades básicas de saúde em tempos de pandemia da COVID-19 15/10/20, 19:20

Poster 7026 IASR -Violência Doméstica em Odontologia: Acolhimento e abordagem do Cirurgião Dentista frente a esses casos. 15/10/20, 18:30

Poster 7022 PMAS - Perfil de gestantes acolhidas no serviço público de saúde para o planejamento do pré-natal odontológico 15/10/20, 16:46

Poster 7017 IASR – Ações educativas no cuidado odontológico do adulto com diabetes mellitus inserido na Estratégia Saúde da Família 15/10/20, 15:53

Oral 7015 EVSB – Impacto da presença de traumatismo dentário na qualidade de vida relacionada à saúde bucal entre escolares do 7º ano do ensino fundamental 15/10/20, 15:10

Poster 7001 EXPP - A atuação do cirurgião-dentista, vinculado a um programa de residência multiprofissional em saúde, no combate à COVID–19 na Atenção Primária à Saúde: relato de experiência. 15/10/20, 13:32

Poster 6999 PMAS - Estratégias voltadas ao alcance da produtividade preconizada pelo Ministério da Saúde para os Centros de Especialidades Odontológicas 15/10/20, 13:18

Oral 6997 EVSB - Fatores contextuais e individuais associados à perda dentária entre adultos e idosos residentes em áreas rurais ribeirinhas do município de Manaus 15/10/20, 11:48

Oral 6988 EPIE – Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde na formação em Odontologia: um relato de experiência 15/10/20, 10:38

Oral 6986 ESPP - Análise sobre os novos paradigmas da saúde bucal no contexto do SARS-CoV-2 15/10/20, 10:34

Poster 6985 EVSB - Comparação entre Insumos e procedimentos de restauração em amálgama e resina composta realizados na Atenção Primária à Saúde no Brasil 15/10/20, 10:20

Poster 6984 PMAS - Análise de indicadores de saúde bucal do PMAQ-AB nos estados brasileiros e Distrito Federal 15/10/20, 09:45

Oral 6983 AEAT Impacto financeiro da inclusão de dentistas em UTIs para redução de casos de pneumonia nosocomial 15/10/20, 09:23

Oral 6982 AEAT Custo Minimização e Impacto Orçamentário das Técnicas de Tratamento Endodôntico: Manual, Rotatória e Reciprocante 15/10/20, 09:19

Poster 6981 EVSB - Perfil de gestantes acolhidas no serviço público de saúde para o planejamento do pré-natal odontológico 15/10/20, 09:16

Poster 6980 EPIE – Sistematização de oficinas de educação permanente sobre a saúde bucal das gestantes para equipes de saúde da família 15/10/20, 08:54

Poster 6979 EPIE – O agente comunitário de saúde na vigilância do câncer bucal: relato de uma ação de educação permanente em saúde 15/10/20, 08:47

Oral 6973
PMAS - Análise longitudinal da abrangência da primeira consulta odontológica programática nas faixas etárias 5-19 e 20-64 anos em função da cobertura de saúde bucal no Estado de Minas Gerais no período de 2008 

a 2018
14/10/20, 21:29

Poster 6972 EPIE - Análise temporal da cobertura populacional de saúde bucal na Atenção Básica e perfil de atenção à saúde bucal dos municípios da XIV Diretoria Regional de Saúde do Estado de São Paulo, 2015 a 2019 14/10/20, 20:57

Poster 6968 EVSB -Título: Associação entre câncer da cavidade bucal e orofaringe com a atividade ocupacional: uma revisão narrativa. 14/10/20, 18:46

Poster 6967 (ESPP) - Capacitação dos profissionais das equipes de saúde bucal do Distrito Sanitário III para a realização da testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais 14/10/20, 17:47

Oral 6966 ESPP – Título: Ações de saúde bucal no Programa Saúde na Escola: um relato de experiência dos residentes em Saúde da Família em Juiz de Fora - MG 14/10/20, 17:34

Poster 6964 ESPP - HQ como Recurso de Educação em Saúde Bucal à Crianças: Construção e Validação de uma Revista Educativa em Formato de História em Quadrinhos. 14/10/20, 16:18

Poster 6963 IASR- Itinerário Terapêutico, de pacientes pós Acidente Vascular Cerebral: O estado da arte da produção científica brasileira. 14/10/20, 16:00

Poster 6961 EPIE - OBSERVATÓRIO SAÚDE BUCAL/UFPE: Gestão da informação – Saúde digital para governaça/SUS 14/10/20, 14:46

Poster 6960 ESPP – Adaptação das ações de educação e prevenção em saúde bucal direcionadas aos escolares da rede pública municipal de Presidente Prudente-SP durante a pandemia da COVID-19 14/10/20, 14:15
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