TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
17/11/2016 QUINTA-FEIRA – Auditório 2
9:00 – 11:00

Auditório 2
Apresentações orais (10 minutos cada, sendo 7min apresentação usando modelo disponibilizado + 3min rápida arguição)
1.1 A percepção dos pais quanto ao desenvolvimento infantil é similar dos profissionais de saúde?
1.2 Efeitos agudos do Tratamento Manipulativo Osteopático (TMO) na pressão arterial de jovens saudáveis.
1.3 Uso do Inventário Portage Operacionalizado em avaliação interdisciplinar neuropediátrica.
1.4 Vivência do Luto Antecipado por Pacientes em Cuidados Paliativos e seus Familiares.
1.5 Triagem do risco de disfagia em idosos ativos em corais da 3a idade.
1.6 Análise da qualidade óssea de pacientes acromegálicos por entropia, uniformidade e densidade média através de software de avaliação de tomografia
computadorizada.
2.1 Abordagem multidisciplinar da amiloidose primária: relato de caso.
2.2 Dermatite factícia em paciente psiquiátrica: relato de caso.
2.3 Modelo de atividades do farmacêutico em enfermaria da cardiologia do hospital universitário de Brasília– HUB.
2.4 Perfil dos pacientes atendidos pela terapia ocupacional no ambulatório de cardiologia no Hospital Universitário de Brasília – HUB.
4.34 Rodas de conversa no Projeto Com-Vivência/HUB: atividade em grupo para pessoas com HIV/aids.

11:00 – 12:00
12:00 - 14:00
14:00 - 16:00

Discussão da rodada de apresentações
Apresentações orais (10 minutos cada, sendo 7min apresentação usando modelo disponibilizado + 3min rápida arguição)
2.5 Redução das pressões respiratórias após mastectomia: relato de caso
2.6 Glomeruloesclerose segmentar e focal: relato de caso.
2.7 Abordagem interdisciplinar no paciente oncológico com amputação transfemoral
2.8 Variação de peso em pacientes com câncer de mama
2.9 Características das pacientes tratadas com câncer de mama no HUB
2.10 Avaliação subjetiva global produzida pelos pacientes e sintomas mais prevalentes nos pacientes oncológicos do HUB
3.1 Avaliação de Procedimentos e Infraestrutura pra Precauções de Infecções em Unidade de Terapia Intensiva.
3.2 O papel do enfermeiro na qualidade do Programa de Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua.
3.3 Segurança do paciente em hemodiálise: uma análise reflexiva sobre o evento queda.
4.1 Atendimento farmacêutico em ambulatório multiprofissional de cardiologia do HUB.
4.2 Avaliação da necessidade de realizar swab nasal e retal na readmissão do paciente proveniente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HUB em pósoperatório imediato de Transplante renal.
4.35 Perfil epidemiológico dos pacientes em diálise na UTI do HUB

16:00 - 17:00

Discussão da rodada de apresentações

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
18/11/2016 SEXTA-FEIRA - Auditório 2
9:00 - 11:00

Auditório 2
Apresentações orais (10 minutos cada, sendo 7min apresentação usando modelo disponibilizado + 3min rápida arguição)
4.3 Perfil das doenças de notificação compulsória do Hospital Universitário de Brasília no ano de 2015.
4.4 Atuação da Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiovascular nas Feiras de Saúde do Hospital Universitário de Brasília.
4.5 Atuação da Fisioterapia no tratamento de doença intersticial pulmonar.
4.6 Rinossinusite aguda – relato de caso de complicação orbitária e intracraniana simultâneas.
4.7 Implantação do Protocolo de Identificação do Paciente com poucos recursos financeiros em hospital público.
4.8 Dimensionamento de Pessoal de Enfermagem: ferramenta para a gestão em hospital público de ensino.
4.9 Implantação dos protocolos prevenção de úlceras por pressão e quedas em hospital público.
4.10 Implantação do Protocolo de Cirurgia Segura em hospital público de ensino do Distrito Federal.
4.11 Doença Relacionada a IgG4 com acometimento de mastóide.
4.12 Tratamento de lesão traumática com osteomielite em paciente diabético: um resultado obtido por equipe multiprofissional
4.36 Trajetória e características do ambulatório de reabilitação vestibular do HUB
4.38 Prevenindo dificuldades de adesão ao tratamento de pessoas vivendo com HIV/aids: aconselhamento pré-terapia antirretroviral.

11:00 - 12:00
12:00 - 14:00
14:00 – 16:00

Discussão
Apresentações orais (10 minutos cada, sendo 7min apresentação usando modelo disponibilizado + 3min rápida arguição)
4.13 Trabalho interdisciplinar de humanização com pacientes em hemodiálise do Hospital Universitário de Brasília – HUB
4.14 Atenção domiciliar após internação hospitalar: relato de experiência.
4.15 Sistematização da Assistência de Enfermagem: cenário atual de um hospital universitário.
4.16 Prática fisioterapêutica baseada no modelo biopsicossocial no setor de Fisioterapia Neurofuncional da Unidade de Reabilitação do Hospital
Universitário de Brasília – HUB.
4.17 Glaucoma Congênito no Hospital Universitário de Brasília.
4.18 Busca de pacientes da Diálise do HUB em lista de transplante renal
4.19 Clientes em tratamento conservador: experiência em um ambulatório de uremia multidisciplinar.
4.20 Dia da Beleza no Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Universitário de Brasília (CACON/HUB).
4.21 Festa Natalina no Centro de Alta Complexidade em Oncologia do Hospital Universitário de Brasília (CACON/HUB).
4.22 Relato de caso na unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal do HUB: atuação fisioterapêutica.
4.39 Bloqueio subaracnóide excessivo com baixa dose de anestésicos em paciente com Síndrome de Laron: relato de caso.

16:00 - 17:00

Discussão

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
18/11/2016 SEXTA-FEIRA- Auditório 1
14:00 - 16:00

Auditório 1
Apresentações orais (10 minutos cada, sendo 7min apresentação usando modelo disponibilizado + 3min rápida arguição)
4.23 Aspectos clínicos e atuação fisioterapêutica na doença da membrana hialina na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário de
Brasília: um estudo de caso.
4.24 Atuação Fisioterapêutica no pós-operatório de Histerectomia abdominal por Leiomioma uterino na clínica cirúrgica do Hospital Universitário
de Brasília: um estudo de caso
4.25 Atuação Fisioterapêutica no pós-operatório de Toracotomia direita para Biopsia pulmonar na clínica cirúrgica do Hospital Universitário de
Brasília.
4.26 Grupo de preparo de pacientes para transplante renal.
4.27 Consulta de enfermagem aos pacientes em pós-operatório de transplante renal.
4.28 SEAD 26 anos: trajetória de desafios na construção do conhecimento e no cuidado integral do usuário de substâncias psicoativas.
4.29 Características Sociodemográficas e Clínicas de Mulheres em Tratamento Ambulatorial por Uso de Álcool e Outras Drogas.
4.30 Abordagem da Classificação Internacional de Funcionalidade no idoso com depressão: um relato de caso do Hospital Universitário de
Brasília – HUB.
4.31 Atuação da equipe multidisciplinar na enfermaria de cardiologia – relato de experiência.
4.32 Rotina de serviço ambulatorial de fisioterapia em oncologia do Hospital Universitário de Brasília.
4.33 Abordagem Fisioterapêutica na Demência de Alzheimer, acompanhamento por 1 ano no Hospital Universitário de Brasília – HUB.
4.40 Relato de experiência de educação em Fisioterapia Neurofuncional.

16:00 - 17:00

Discussão

TRABALHOS SELECIONADOS PARA APRESENTAÇÃO EM PÔSTER
17/11/2016 QUINTA-FEIRA – Auditório 1
9:00 - 11:00

Pôster (afixar pôster na parte reservada da sala)
5.1 Fatores que influenciam as gestantes na escolha do tipo de parto: uma revisão bibliográfica.
5.2 Resultado da fisioterapia precoce em um lactente com lesão isquêmica no lobo frontal após internação em UTI: estudo de caso.
5.3 Apresentação da abordagem do Near Miss Materno na Unidade Materno Infantil do HUB.
5.4 Implantação da Linha de Cuidados Materno Infantil no HUB.
5.5 O trabalho da Comissão de Mortalidade Materna e Neonatal do HUB.

11:00 – 12:00

Discussão - linha de cuidado materno-infantil

17/11/2016 QUINTA-FEIRA – Auditório 1
14:00 - 18:00

Pôster (afixar pôster na parte reservada da sala)
7.1 Segurança da mobilização precoce nos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do HUB

17:00 – 18:00

Discussão - linha de cuidado urgência e emergência

18/11/2016 SEXTA-FEIRA- Auditório 1
9:00 - 11:00

Pôster (afixar pôster na parte reservada da sala)
6.1 Atuação da Fisioterapia no pós-operatório de cirurgia de ressecção anterior do reto.
6.2 Onto-mama: ontologia para ensino e aprendizagem no estudo do câncer de mama.
6.3 Possibilidade de intervenção de terapia ocupacional em paciente com câncer de mama: estudo de caso.
6.4 Fonoaudiologia no atendimento do paciente com câncer de cabeça e pescoço
6.5 Tumor estromal gastrointestinal: relato de caso.
6.6 A inserção dos residentes na equipe multidisciplinar de apoio matricial durante as discussões de casos no Serviço de Oncologia do HUB.
6.7 Acolhimento do Serviço Social ao paciente Oncológico no CACON/HUB.
6.8 Fisioterapia Neurofuncional do HUB baseada em evidência na reabilitação pós-AVE.

11:00 – 12:00

Discussão - linha de cuidado oncológica

