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TRABALHOS APROVADOS  

TRABALHO APRESENTADOR TÍTULO DO TRABALHO 

RL1 Amaruã Niero Tratamento odontológico em pacientes 
com paralisia cerebral 

RL2 Letícia Peres Motta Sistema de comunicação por troca de 
figuras (PECS) para uso com pacientes 
com transtorno do espectro autista em 
odontologia: revisão de literatura 

RL3 Ana Luisa Pires Síndrome do x frágil: revisão de literatura 

RL4 Nathália Silva Gomes Principais alterações do sistema 
estomatognático em portadores da 
Síndrome de Treacher  Collins 

RL5 Suelen Meireles Pacheco O Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 
a odontologia 

RL6 Kerolayne Maria do Nascimento 
Rodrigues 

Manifestações orais presentes em 
pacientes portadores da síndrome de 
Turner 

RL7 Elisa Tassi Mondardo Manifestações bucais na síndrome de 
Down: uma revisão de literatura 

RL8 Ousanas Wesllen Macedo da 

Costa 
Importância da abordagem estratégica 
para o atendimento odontológico de 
pacientes portadores do transtorno do 
espectro autista 

RL9 Bruna Barros Santos Diniz Vieira Doenças renais em crianças e 
adolescentes e as implicações 
odontológicas: Revisão de literatura 



 

RL10 Débora Verdieri Tessmann Condutas no Atendimento Odontológico a 
Pacientes com Transtorno do Espectro 
Autista: Revisão de Literatura 

RL11 Daiane Pâmela Oliveira 

Nascimento 
Conduta odontológica no atendimento ao 
paciente diabético 

RL12 Hanna Larissa Barbosa Soares Aspectos odontológicos da osteogênese 
imperfeita: revisão de literatura 

RL13 Fernanda Carla Pantoja Quaresma  Abordagem atual no manejo odontológico 
do paciente soropositivo para HIV 

RL14 Jullyany Alexandre Pereira Bezerra A importância do tratamento odontológico 
ao paciente hospitalizado. 

RL15 Camila Kaufmann Anestésicos Locais em Odontologia para 
Gestantes: uma Revisão de Literatura. 

RL16 Ana Carolina Pereira de Oliveira Abordagem odontológica de pacientes 
com transtorno do espectro autista (TEA) 
uma revisão de literatura 

EE1 Natália Hernandes Silva  Projeto de extensão “Conquistando 
saúde: atendimento odontológico de 
pessoas  com deficiência”: uma 
experiência de 21 anos. 

EE2 Ana Marise Pacheco Andrade de 
Souza 

Avaliação odontológica e nutricional de 
bebês com necessidades especiais: a 
importância da prevenção e de uma 
abordagem interdisciplinar em um projeto 
de extensão. 

EE3 Volmar Junior Brustolin  Atenção odontológica para pacientes com 
necessidades especiais: 
experiência  extensionista durante a 
pandemia.  

EE4 Tarcísio Tavares Oliveira A contribuição da odontologia hospitalar 
na formação acadêmica de graduandos 
de  odontologia 

 

 

TRABALHO APRESENTADOR TÍTULO DO TRABALHO 



 

PC1 Eliziane Gomes Peres Perfil de pacientes com transtorno do 
espectro autista assistidos em um centro 
de referência odontológica 

PC2 Jordy Lourival Magno 
de Deus e Silva 

A Visão da Equipe Multiprofissional Sobre 
a Atuação da Odontologia no 
Ambiente  Hospitalar 

PC3 Jorge Daniel Acuña 

Romero 
Nível de conhecimento dos profissionais 
da odontologia sobre o atendimento a 
pacientes com deficiência no Paraguai. 

PC4 Mateus Silva de Lima Insuficiência renal crônica e a condição 
bucal de pacientes pediátricos 

PC5 Ludmila de Souza 

Gomes 
Avaliação do perfil dos pacientes 
especiais tratados sob anestesia geral 
em um setor público e privado 

PC6 Gabriella Vieira 
Carneiro 

Prevalência da cárie dentária e de 
defeitos de desenvolvimento do esmalte 
em indivíduos com fibrose cística 

PC7 Eduarda Candida 
Gomes Aguiar 

Características clínicas e odontológicas 
de crianças com microcefalia pelo Zika 
Vírus atendidas  em policlínica 
odontológica 

PC8 Camila Souza de 
Menezes 

A promoção de saúde em crianças 
internadas no Instituto de Saúde da 
Criança do Amazonas (ICAM). 

PC9 Ana Paula Martins 
Cunha 

Qualidade de vida relacionada à saúde 
de cuidadores de crianças com doenças 
raras 

PC10 Ana Carolina Candelas 
Peixoto 

Perfil epidemiológico de crianças com 
doenças raras assistidas em um projeto 
de extensão: estudo descritivo 
retrospectivo 

RE1 Isabella Schluckebier 
Castilhol 

Ortodontia miofuncional em pacientes 
com necessidades especiais: revisão de 
escopo.  

RS1 Gabriela Gonzalez 
Mussel 

Satisfação de pais e responsáveis de 
crianças com Transtorno do 
Espectro  Autista durante o tratamento 
odontológico: revisão sistemática 



 

RS2 Heloísa Vieira Prado Osteogênese imperfeita e alterações 
dentárias: revisão sistemática e meta-
análise 

SC1 Nicole Tabaldi Sanson Reabilitações protéticas removíveis em 
pessoas com deficiências: série de casos 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO APRESENTADOR TÍTULO DO TRABALHO 

CC1 Etiene Vasconcelos 

Marins 
Tratamento odontopediátrico de 
paciente com mielomeningocele: relato 
de caso 

CC2 Caroline Martins 
Brasil 

Tratamento odontológico em paciente 
com esquizofrenia e outras 
comorbidades: um relato de caso 
clínico 

CC3 Aveline Ribeiro De 
Freitas 

Tratamento endodôntico em paciente 
com síndrome de Lowe: oito anos de 
acompanhamento. 

CC4 Andressa Nicoli Haas O uso do Diamino Fluoreto de Prata 
(DFP) em paciente institucionalizado 
com paralisia cerebral: um relato de 
caso clínico 

CC5 Patrícia Gonzatti 
Zanatta 

Lesão de tecidos moles em paciente 
com paralisia cerebral:  relato de caso 
clínico 

CC6 Emily Alves Silva Atendimento odontológico de uma 
paciente com lúpus eritematoso 
sistêmico: relato de caso clínico 



 

CC7 Jharmando Benavides 
Arias 

Assistência odontológica 
transdisciplinar a um paciente com 
síndrome de Prader Willi e asma 
brônquica: um relato de caso. 

CC8 Judith Liberman Acompanhamento de 16 anos de um 
paciente com TEA: um relato de caso 

CC9 Silvina Ferreiro López Paciente com neurofibromatose tipo 1 
atendido na clínica de especialização 
infantil da UdelaR Uruguai: relato de 
caso 

CC10 Ana Carolina Plado 
Barreto de Almeida 

Candidíase oral em paciente com 
psoríase associada ao uso de 
secukinumab: relato de caso 

CC11 Patrícia Gonzatti 
Zanatta 

Atendimento odontológico de criança 
com hipóxia perinatal sob anestesia 
geral: relato de caso clínico 

CC12 João Durigon Comunicação alternativa e estimulação 
sensorial no atendimento odontológico: 
relato de caso 

 


