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● Os DEZ melhores trabalhos de cada categoria (oral e 

poster) serão publicados na Revista Blucher 
Proceedings

● Para serem publicados, envie o trabalho na íntegra até 
o dia 23/11/2021 para o e-mail 
comusc.cientifico@gmail.com



PREMIAÇÃO - Categoria Oral

Oxímetro 
MD BS100 

e mais 

Estetoscópio
Spirit Prof 

Black Edition
e mais

Yellowbook 
e mais

2° 3°1°



O uso da Cannabis medicinal no 
manejo da dor em cuidados 
paliativos: conflitos e perspectivas 
futuras
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Existe relação entre COVID-19 e 
infertilidade?

Cuidado paliativo precoce no 
paciente oncológico adulto

Relação entre infertilidade e 
deficiência de vitamina D na paciente 
com SOP: uma revisão
Causas e tratamento da anorgasmia 
feminina: uma revisão da literatura

Efeitos da musicoterapia no trabalho 
de parto

A influência da microbiota intestinal e 
dos antibióticos no desenvolvimento 
do transtorno do espectro autista
Monitores de nocicepção 
intraoperatórios

Asma e hormônios sexuais: uma 
revisão sobre o comportamento da 
asma na mulher 
A correlação entre saneamento 
básico e infecção por Sars-Cov-2: 
revisão narrativa
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Jaleko
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Edition + Cupom 
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CATEGORIA POSTER
A eficácia da cirurgia robótica na 
mastectomia poupadora do complexo 
aréolo - papilar

Conhecimento de estudantes de 
medicina de diferentes metodologias 
de ensino sobre manejo de opioides em 
doenças crônicas
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A influência da exposição ao açúcar nos 
primeiros dois anos de vida no paladar 
da criança

Transtornos Mentais em Pacientes com 
Fibromialgia

A relação entre tuberculose pulmonar 
e COVID-19: uma revisão bibliográfica
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Xeroderma Pigmentoso: Uma Revisão de 
Literatura

Dispneia ansiosa e dispneia por 
COVID-19: um diagnóstico diferencial

Incidência de colelitíase pós cirurgia 
bariátrica: uma comparação entre as 
técnicas

Revisão Sistemática: Cutis Marmorata 
Telangiectásica Congênita Frente aos 
Diagnósticos Dermatológicos
Diferenciais

A relação entre o aumento de casos de 
miopia e o período de quarentena da 
COVID-19
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