Apresentação de trabalhos
Cronograma
Todos os trabalhos serão apresentados no dia 19/05/2018 (sábado),
seguindo os ciclos de apresentação definidos a seguir.
As apresentações de Tema Livre Oral serão realizadas na Sala 11, enquanto
as apresentações de E-Poster serão feitas na sala 10, ambas localizadas no
segundo andar.
Como está previsto nos itens 5.2 e 6.2 do Edital de Temas Livres III
CESMED, o apresentador deverá comparecer com 45 minutos de antecedência ao
horário previsto para sua seção de apresentação, trazendo consigo o material para
apresentação (válido para apresentação de Tema Livre Oral).

1. Tema Livre Oral

1o ciclo de
apresentações
orais
7h30 às 9h15

Retalho frontal oblíquo para correção de lesão por
carcinoma basocelular (CBC) de asa de nariz: um relato de
caso
Internações e óbitos por hanseníase nos estados de Goiás
e Tocantins entre janeiro de 2013 e janeiro 2018
Epidemiologia de pneumonia em idosos no estado de
Goiás entre 2008 e 2017
Epidemiologia de sepse em idosos no estado de Goiás
entre 2008 e 2017

2o ciclo de
apresentações
orais
14h às 15h45

Comparação entre miocárdio e musculatura lingual nos
chagásicos autopsiados: aspectos histopatológicos e
imunohistoquímicos
Avaliação dos parâmetros hematológicos de ratos Wistar
obesos com tumor de Walker-256 após tratamento com
botriosferana
Análise histopatológica da musculatura da língua e do
tecido epitelial de ratos submetidos à inalação da fumaça

de tabaco

2. E-Posters
Epidemiologia da insuficiência cardíaca no Brasil no período de
2012 a 2016
Parada cardiorrespiratória na gestação: uma revisão de
literatura
Comunicação alternativa: um desafio para área médica
Plano Municipal de Saúde: oportunidade de aprendizado e
ferramenta modificadora da realidade do município.

1o ciclo de
apresentações
E-Posters
7h30 às 9h15

Avaliação da terapia com pele de tilápia do Nilo como
heteroenxerto em queimaduras: uma revisão integrativa da
literatura
O idoso frente a infecção pelo HIV
Aspectos gerais da coinfecção por tuberculose e vírus da
imunodeficiência humana: uma revisão de literatura
Relato de caso: Demência rapidamente progressiva em mulher
de 58 anos
Infecção grave por metapneumovírus
Níveis de imunoglobulinas salivares, fluxo salivar e função
lingual em pacientes chagásicos crônicos autopsiados.
Tuberculose em profissionais de saúde: análise de reicidiva e
letalidade no Brasil no período de 2012 a 2016
Ocorrência de dengue e febre hemorrágica no Centro-Oeste do
Brasil de 2013 a 2018
Inserção acadêmica no SUS: visita ao centro de testagem e
aconselhamento

A herança do Zika Vírus: quais as consequências após dois
anos do principal surto no Brasil?
Revisão de Literatura – Diagnóstico de síndromes demenciais
por ressonância magnética
Aspectos clínicos e epidemiológicos câncer de pele não melanoma
Métodos clínicos mais eficazes para diagnóstico da doença de
Alzheimer: uma revisão
Relato de caso – Lesões bolhosas por Diabetes Mellitus
Abordagem de noções básicas de primeiros socorros no
Terceiro Batalhão do Corpo de Bombeiros de Anápolis, GO: um
relato de experiência

2o ciclo de
apresentações
E-Posters
9h45 às 11h30

Perfil epidemiológico de pneumonia na criança e no
adolescente no estado de Goiás nos anos de 2008 a 2017
Relação entre casos de suicídio e a carreira médica: uma
revisão bibliográfica
As demandas de cuidados paliativos na atenção primária
Violência Obstétrica: o conhecimento da mulher sobre seus
direitos durante o parto
A humanização no atendimento à mulher como prevenção à
violência obstétrica
Ação na comunidade em comemoração ao Outubro Rosa para
prevenção do câncer de mama e detecção de Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST): relato de experiência
Relato da experiência: Visitas à rede de Atenção Psicossocial
de Goiânia
Diplopia após uso estético da toxina botulínica
A formação médica a partir da promoção de saúde sobre
câncer de pele na Região Noroeste de Goiânia/GO
Incidência de Sífilis em Goiás e causas relacionadas
Análise do aumento da incidência de casos de AIDS em idosos

e do perfil epidemiológico de idosos portadores da AIDS de
2010 a 2015
A relação entre a Diabetes Mellitus tipo II e as condições
socioeconômicas e culturais

3o ciclo de
apresentações
E-Posters
14h às 15h45

Relevância da patogênese da Hipoglicemia Reacional no
desenvolvimento da Diabetes Mellitus tipo 2: Relato de caso
Diabetes Mellitus como causa de internação em pacientes com
idade entre 0 a 19 anos, no estado de Goiás
Atendimento à vítima de violência sexual: revisão bibliográfica
Repercussões do autismo infantil no contexto familiar e escolar
Avaliação dos níveis séricos de vitamina D de pacientes
atendidos no laboratório clínico do Hospital do Policial Militar de
Goiás
Manejo terapêutico da infecção pelo Cryptosporidium hominis
em pacientes com HIV/AIDS: Uma Revisão de Literatura
Relação entre microbiota intestinal e o tratamento de
neoplasias: uma revisão integrativa da literatura
Avaliação da função vestibular: Revisão sistemática
Perfil epidemiológico das gestantes com sífilis em Goiás de
2007-2017
Incidência de internações por fraturas em idosos em Goiânia

o

4 ciclo de
apresentações
E-Posters
17h30 às 19h15

Capacitação de Agentes Comunitários Indígenas da etnia
Yudjá para prevenção do alcoolismo nessa população
Avaliação dos fatores clinicopatológicos de pacientes com
câncer colorretal (CCR) assistidos no Hospital Araújo Jorge
(Goiânia-GO)
Análise clínica, laboratorial e histopatológica de pacientes com
síndrome hemofagocítica
Reprodução Assistida: transpondo os desafios da Infertilidade

Feminina
Doença Falciforme: Aspectos da dor e seu manejo pela equipe
de saúde
Relevância da reticulocitose isolada no diagnóstico da
esferocitose Hereditária Leve: Relato de Caso
Benefícios da vacina para Varicela Zoster na prevenção de dor
crônica
Os desafios da consolidação de tratamentos efetivos no
combate à Esofagite Eosinofílica
Análise do número de casos de febre amarela frente à
cobertura vacinal de 2016 a 2018
Análise dos casos de febre amarela notificados de julho de
2014 a março de 2018 em Goiânia, Goiás e no Brasil
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