
Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Apresentação OralApresentação OralApresentação Oral

Anestesiologia: Análise da prática anestésica em cirurgias não obstétricas em
gestantes (Deborah Bruna Gomes Simoni)

Cirurgia: Drenagem biliar ecoguiada na obstrução maligna da via biliar distal
(Gabriela Guirelli Lombardi)

Clínica Médica: Uso de Remdesivir na Síndrome Aguda Grave por Covid-19: uma
revisão integrativa (Júlia Maria Gutierre Franco)

Ginecologia e Obstetrícia: Influência do período de gravidez sobre os parâmetros da
carga plantar dos pés durante a marcha (Gabriela Barge Azzam)

Miscelânea: Simulação com uso do paciente virtual para melhora da performance no
atendimento clínico cardiológico realizado por alunos de medicina durante a
pandemia de coronavírus (Mariana Becker Pfeferman)

Ortopedia: Efeito terapêutico do treino com exercício de força muscular, equilíbrio e
marcha em idosas com osteoartrite de joelho: ensaio clínico randomizado (Ellen
Cristina de Souza Pertinhez)

Pediatria: Papel da microbiota intestinal na prevenção da obesidade infantil
(Hortência Lorrayne Fernandes Câmara).

Psiquiatria: Doença do Trato Gastrointestinal e o Cérebro (Murillo Gabriel Bruniera
Dias)

Saúde Pública: Atuação da atenção primária à saúde para a população em situação
de rua brasileira (Thaís Oliveira da Silva)

Trauma / Emergência: A descompressão medular após trauma raquimedular e
desdobramentos neurológicos: uma revisão bibliográfica (Bianca Lorayne de Almeida
Viana)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de PsiquiatriaÁrea de PsiquiatriaÁrea de Psiquiatria
Diferenças de gênero no autismo: Caracterizando o Transtorno do Espectro Autista em
Mulheres (Raquel Anastacio Santos)

Tempo de atividade física, comportamento sedentário, sintomas depressivos e ansiosos
em idosos (Thais Yang Imai)

O uso terapêutico da ayahuasca no tratamento da depressão: uma revisão narrativa da
literatura (Raphael Cardoso Viana)

O uso não recomendado de medicamentos derivados da anfetamina por graduandos
(Thamires Ros Domingues)

Atividade fisica como proteção do desenvolvimento de depressão em mulheres: uma
revisão sistematica de estudos de coorte (Isabella Jubilut Bilton)

Drogas psicodélicas em transtornos psiquiátricos: uma revisão bibliográfica (Júlia Maria
Gutierre Franco)

O Envolvimento das Redes Perineuronais em Doenças Psiquiátricas (Alícia Queiroz
Marques)

Neuromodulação Aplicada a Portadores de Transtorno Depressivo Maior de Difícil
Resolução (Cláudia Mingrone)

Sistema Imune no Cérebro - A influência nos comportamentos sociais de pacientes
psiquiátricos (Victória Furriel Nurbegovic)

Fármacos usados no tratamento de indivíduos com o transtorno de personalidade
antissocial (Fernanda Pereira Lemos Barbosa)

As Diferenças Sexuais na Pesquisa Clínica Neuro-psicofarmacológica (Rafael Monteiro
Tancredi Pinheiro)

Estresse Gestacional e Saúde Mental da Criança (Fernanda Achkar)

Impacto do estresse precoce nos transtornos mentais (João Tzanno Branco Martins)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de Ginecologia e ObstetríciaÁrea de Ginecologia e ObstetríciaÁrea de Ginecologia e Obstetrícia

O papel da epigenética na ovodoação, o que já sabemos? (Gabriela Wroblewski)

Complicações maternas e fetais em gestações acima de 35 anos (Giovanna Santana D’Angelo
Mazará)

Perfil Epidemiológico de Gestantes de Alto Risco de Ambulatório de Universidade da Zona Sul
de São Paulo (Maria Fernanda Lisboa Gomes)

“Endometriose vesical – uma visão diagnóstica pela ressonância magnética" (Vitória
Magalhães Santana)

Uso de Vitamina D Para Tratamento de Atrofia Vulvovaginal em Mulheres Menopausadas
(Julia Grossi Diaz)

Impacto da endometriose no desfecho gestacional (Andréia Chamas)

Diagnóstico de diabetes gestacional em gestantes pós cirurgia bariátrica (Bruna Vieira
Hernandez Mazetto)

A prevalência de pacientes com síndrome dos ovários policísticos que são obesas (Isabela
Blattner Rocha Cerny)

O excesso de peso de um dos parceiros submetidos a fertilização in vitro: há impacto nos
resultados clínicos esperados nestes tratamentos? (Maria Fernanda Marques dos Santos)

Trauma Perineal Obstétrico: Relação Anatomoclínica de Incontinência Retal Pós Parto Vaginal
e Lesão do Esfíncter Anal Obstétrico (OASIS). (Thayane de Freitas Ribeiro)

Sangramento uterino anormal em mulheres na menacme (Maria Gabriela Cerqueira
Guimarães)

Síndrome dos ovários policísticos e sua relação com a microbiota intestinal (Thaís Ferreira de
Oliveira)

Indicação e técnica de ultrassom com doppler como parâmetro de rastreio de pré-eclâmpsia.
(Ana Paula Dias Pacheco Fernandes) 



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de CirurgiaÁrea de CirurgiaÁrea de Cirurgia
Prática Deliberada no Ensino da Cricotireoidostomia no curso de medicina (Beatriz A De Almeida Silva)

Progresso nas Tecnologias Cirúrgicas: Engenharia Tecidual Para Cardiopatia Congênita (Theodoro Zigmundo
Servolo)

Redução da Resistência Insulínica em pacientes submetidos à Lipoaspiração (Ingrid Gastaldelli dos Santos)

O Uso da Toxina Botulínica nas Grandes Hérnias Incisionais (Ana Carolina Gomes Ruivo Marques)

Abordagem das mediastinites após cirurgia cardíaca (Amanda Rodrigues Abdalla)

Indicações para a cirurgia de resgate pós falha do Protocolo Nigro nos carcinomas epidermoides de canal e borda
anal: Uma revisão (Laís Virgínia Valadão Dantas)

Avaliação do manejo dos pacientes portadores de aneurisma de veia jugular na prática clínica. (Ana Sofia De
Almeida Macedo)

Sinal de incompatibilidade t2-flair como biomarcador de imagem na previsão de mutações genéticas em
neoplasias cerebrais: uma revisão narrativa. (Lucas Santander)

Usos clínicos da fluoresceína na prática médica: revisão da literatura (Ageu Oliveira Rodrigues)

Conduta Atual do Câncer de Esôfago Avançado (Catarina Martins Ceroni Ivo)

Riscos e benefícios da utilização da circulação extracorpórea nas cirurgias cardíacas em crianças: uma revisão
bibliográfica (Brendha Muniz Miguel)

Panorama atual da cirurgia robótica no Brasil (Ingrid Nunes Dutzmann)

Patência em Longo Prazo de Endoprótese Aorto-Biilíaca para Isquemia Crítica de Membro Inferior após
Angioplastia com Balão Farmacológico Complicada em Arterite de Takayasu: Efeito da Terapia Antiplaquetária
Dupla Combinada com Tocilizumabe (Melissa Pereira Lopes Vieira Pinto)

Impactos positivos da atividade física na incontinência urinária (Julia Del Negro Perrucci Sniesko)

Cirurgia Cardíaca no Sistema Único de Saúde (SUS): Uma Revisão das cirurgias mais prevalentes (Janaina Maia da
Silva)

Atualização sobre o diagnóstico e o tratamento de gastroparesia em pós cirurgia bariátrica. (Maria Eduarda Rocha
Soares Palma)

Complicações pós-operatórias na Doença de Crohn (Ana Beatriz Zani Dutzmann)

Experiência em Trauma Cirúrgico sob Perspectiva Biopsicossocial (Rodrigo Moraes Pasqualin)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de PediatriaÁrea de PediatriaÁrea de Pediatria

A influência do uso de telas no desenvolvimento infantil (Aline Pereira da Silva Sá)

O impacto dos primeiros 1.000 dias de vida no desenvolvimento de obesidade e
sobrepeso na infância (Giovana Silva Picolo)

Influência da amamentação após frenotomia (Cláudio Henrique Himauari)

Consumo de álcool por adolescentes da zona sul de São Paulo: Relato de caso
ilustrativo e revisão da literatura (Lucas Carvalho Marques)

A influência da mudança de hábitos no rendimento escolar infantil durante o
isolamento social da COVID-19 (Giovanna Nivoloni da Fonseca)

Deficiência de ferro nos primeiros 1000 dias: uma revisão de literatura sobre os
possíveis impactos no neurodesenvolvimento (Graziella Ferreira Moreira)

Rendimento escolar de adolescentes com TDAH durante a pandemia: revisão
integrativa (Beatriz Vilares Correia)

Fatores de risco nos primeiros 1000 dias que contribuem para a síndrome metabólica
na adolescência (Giovanna Fernandes Misiunas )

Correlação entre as condições socioambientais e manifestações clínicas de parasitoses
em crianças na região de Caiçaua e Ilha de Igarapé Grande no Pará (Gabriela André)

Autismo diagnosticado tardiamente em adolescentes do sexo feminino (Livia Lopes
Rino Crivelaro)

Análise epidemiológica de intoxicação por produtos domésticos em crianças no estado
de São Paulo (Júlia Paraizo Moises da Costa)

A relação indireta do uso excessivo de tecnologias com o aumento do Diabetes
Mellitus tipo II na infância. (Isabelle Luz Pereira De Souza)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de Saúde PúblicaÁrea de Saúde PúblicaÁrea de Saúde Pública

Rastreamento de câncer de colo do útero durante a pandemia do COVID-19 na atenção primária
à saúde: um estudo transversal (Maria Tereza de Oliveira Souza )

Mortalidade por linfoma de Hodgkin no município de São Paulo entre 2018 e 2021: estudo
epidemiológico (Nicole Begliomini Vichi)

Práticas Integrativas e Complementares na atenção primária: uma revisão de literatura (Maria
Fernanda Marques dos Santos)

Oftalmoscopia com smartphone para não especialistas: importância do Fundo de Olho na
Atenção Primária (Leonardo Rocha Maluf Cavalcante)

Impacto da COVID-19 nas protozooses endêmicas do Brasil (Mariana Kasuga Morya)

Mortalidade por linfomas não Hodgkin no município de são Paulo entre 2018 e 2021: estudo
epidemiológico (Maria Gabriela Cerqueira Guimarães)

Os impactos da Estratégia de Saúde da Família no combate ao abuso de álcool no cenário
brasileiro (Gabriela Ribeiro da Silva)

Evidência científica da influência da Espiritualidade em doenças cardiovasculares: Uma revisão
bibliográfica (Marianne Cristina Gomes de Assis)

Conhecimento dos estudantes de medicina a respeito dos equipamentos de proteção individual
(Melissa Pereira Lopes Vieira Pinto)

Análise de óbitos por infarto agudo do miocárdio na cidade de são Paulo no período de 2020 a
2022 (João Augusto Camargo Moreira)

Por que os médicos precisam aprender sobre marketing? (Valentina Colombo Bergamini)

Óbitos por infarto agudo do miocárdio ocorridos no município de São Paulo (Maria Fernanda de
Palma Martinez Brigagão Ferreira)

Principais classes de fármacos utilizadas em tentativas de suicídio no Brasil entre 2012 e 2022
(Thaís Oliveira da Silva)

Epidemiologia da mortalidade geral na cidade de São Paulo no ano de 2020 (Eduardo Barcellos
Tolentino)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de AnestesiologiaÁrea de AnestesiologiaÁrea de Anestesiologia
 Bloqueio do plano eretor da espinha: uma revisão de
literatura (Maria Beatriz Pereira Ferreira)

Técnicas Anestésicas para Cirurgia de Craniotomia em
Paciente Acordado (Eduardo José Domingues)

PENG BLOCK: uma revisão narrativa (Paula Pimentel De
Santis)

O manejo perioperatório do paciente portador de
feocromocitoma durante adrenalectomia (José Fernando
Trevisan Fonseca Tavares)

Manejo de hipoglicemiantes no pré-operatório imediato:
uma revisão de literatura (Beatriz Mascaro Serzedo)

Indicação de duplo bloqueio (Maria Vodopivic Jurdi)

Benefícios do bloqueio de nervos periféricos no pós
operatório de cirurgia cardíaca (Jessica Gomes Galdi Lago)

Manejo da dor crônica pós cirúrgia ortopédica (Rafaella
Teixeira Marques)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de MiscelâneaÁrea de MiscelâneaÁrea de Miscelânea

Palhaçoterapia como ferramenta do manejo de crianças vítimas de abuso sexual em
tratamento (Bianca Oliveira Amorim)

Resistência à colistina nas enterobactérias: revisão de literatura (Gabriela Morais do
Nascimento) 

Achados de ressonância magnética em pacientes com alzheimer (Eduardo Barcellos
Tolentino)

Comparação da cardiotoxicidade da doxorrubicina lipossomada e não lipossomada
(Lucas Chen Cheng)

Apendicite aguda: o que o médico generalista deve saber sobre radiologia? (Maria
Eduarda Rocha Soares Palma)

Cuidados paliativos no ensino médico: uma revisão bibliográfica (Ana Carolina Nunes
Ferreira)

Achados Radiológicos Provenientes da Esquizofrenia: Estudo Pictórico (Thamires da Silva
Santos) 

Benefícios da palhaçaria na vida acadêmica do estudante de medicina (Ana Luiza
Camargos Lima)

Terapia Assistida por animais: Benefícios obtidos na perspectiva dos Médicos (Daniela
Gonçalves de Melo)

Tratamentos utilizando imunoglobulina intravenosa (ivig): uma revisão bibliográfica
(Vitor Hugo Sousa Barbosa Diniz)

O impacto da espiritualidade na vida da população em situação de rua: uma revisão de
literatura (Amanda Rodrigues Abdalla)

Natureza, Espiritualidade e bem-estar: uma revisão literária sobre o efeito que a
conexão com a natureza exerce na população em geral (Ana Clara Cassine de Souza
Medeiros)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de Trauma / EmergênciaÁrea de Trauma / EmergênciaÁrea de Trauma / Emergência
O trauma esplênico e seu manejo não operatório: uma
revisão bibliográfica  (Carolina Tayama Fuzinato) 

O manejo do trauma cervical penetrante: uma revisão de
literatura (Gustavo Azevedo Simão Racy)

Escalas de perdição de amputação no trauma de
extremidades: uma revisão literária (Lara Barata Ribeiro
Barbosa de Campos)

Hérnia Diafragmática Traumática: revisão de literatura
(Isabella Perin Martins da Silva)

Hematoma Subdural Agudo Traumático: uma revisão de
literatura (Pedro Bizulli)

Trauma Craniofacial em pacinetes acometidos por acidentes
automobilísticos (Mirella Jabbour Garcia)

Fraturas pélvicas e suas complicações (Mariana Piazza da
Silva)

O manejo das vias aéreas no trauma de face por arma de
fogo: uma revisão de literatura (Ana Carolina Gomes Ruivo
Marques)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de Clínica MédicaÁrea de Clínica MédicaÁrea de Clínica Médica
Síndrome da Fragilidade em idosos e os impactos causados pela pandemia do COVID-19: Uma
revisão bibliográfica (Mariella A M Braga)

Granulomatose Eosinofílica com Poliangiíte: Uso Sequencial de Mepolizumabe após
Rituximabe devido a Controle Inadequado de Asma apesar de Remissão da Vasculite (Bruna
Cremonezi Lammoglia)

O impacto da pandemia da covid-19 nos procedimentos estéticos e dermatológicos: uma
revisão bibliográfica (Gabriela Alabarce Pellozo) 

Atividade moduladora de Calendula officinalis no perfil lipídico de ratos Wistar submetidos a
dieta de cafeteria (Rodrigo de Barros Freitas) 

O uso de bebidas energéticas e sua influência sobre arritmias cardíacas: revisão de literatura
(Johnny Melo Ferreira da Silva)

Tireoidite subaguda pós vacinação com pfizer/biontech MRNA (Luca Atroch Barbuti)

Efeitos da acupuntura na Fibromialgia: uma revisão sistemática (Marcelo Bali de Aguiar
Moreira)

Modalidades terapêuticas para intolerância à lactose (Isabella Linares Segura)

O impacto da terapia do riso na imunidade e prognóstico de idosos com doneças crônicas
(Melissa Mautoni Marcondes Machado)

Danos Capilares Ocasionados pelos Processos de Alisamento Químico: Uma Revisão Narrativa
(Beatriz Yamaguchi Hourneaux Pompeu)

Prevenção e Pigmentação de canície - embranquecimento capilar (Maria Paula Bordon
Machline)

Caquexia neoplásica (Giulia Crevelaro)

Análise dos meios de informação através dos quais os estudantes de medicina, adquiram
conhecimento dobre CAR-T-CELL (Lucas Carvalho Marques)

Revisão narrativa de olheiras: causas e classificações (Natália Kariya Takahashi)



Trabalhos AprovadosTrabalhos Aprovados
Área de OrtopediaÁrea de OrtopediaÁrea de Ortopedia

Prognóstico do uso de prótese de quadril na doença de
Legg-Calvé-Perthes  (Luiz Fernando Freitas Medeiro)


