
                  TRABALHOS APROVADOS

COD

TEMA
TITULO / DATA -TURNO APRESENTAÇÃO

1 Tempo de decisão de indivíduos com Acidente Vascular Cerebral na procura por atendimento 

médico

2 Cuidados paliativos e dimensão espiritual da pessoa idosa: relato de caso

3 Características dos atendimentos de pessoas com infarto agudo do miocárdio em uma unidade 

de terapia intensiva

4 Hábitos alimentares de residentes de enfermagem em terapia intensiva como fator de risco 

para doenças cardiovasculares

5 Funcionalidade como preditor de tempo de internamento em uma Unidade de Terapia 

Intensiva

6 Impacto da presença do farmacêutico clínico na unidade de terapia intensiva: um estudo 

retrospectivo quasi-experimental

7 Admissão não programada em unidade de semi-intensiva com posterior transferência para 

unidade de terapia intensiva está associada a maior mortalidade hospitalar

8 Perfil clínico de pacientes sépticos

9 Contribuições da Liderança Transformacional para o trabalho dos enfermeiros em Unidade de 

Terapia Intensiva

10 Perfil clínico e epidemiológico de pacientes oncológicos atendidos em uma unidade de Terapia 

Intensiva

11 Internamentos por acidentes de transporte em um hospital público baiano

12
Perfil de crianças e adolescentes com infiltração e extravasamento intravenosos em Unidade 

de Terapia Intensiva Pediátrica

13 Perfil Epidemiológico dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva por 

cetoacidose e  Coma  Diabético em salvador

14 Aspectos epidemiológicos da hospitalização por dengue grave na Bahia.

15 A Implantação de CHECK LIST Para Passagem de Cateteres como medida de prevenção 

de culturas positivas em acessos centrais NA UTI.

DIA 10 (QUINTA-FEIRA)

MANHÃ 

DIA 10 (QUINTA-FEIRA)

 TARDE



16
Aspecto epidemiológico de internamento por leptospirose icterohemorrágica na Bahia

17 Interações medicamentosas potenciais em prescrições médicas da unidade de terapia 

intensiva de um hospital público da Bahia

18 Nutrição enteral: complicações gastrointestinais em pacientes de um centro de terapia 

intensiva

19 Relação da terapia nutricional e número de óbitos e altas em pacientes internados em centro 

de terapia intensiva

20 Prevalencia de delirium em pacientes adultos mecanicamente ventilados

21 Proporção de óbitos por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos de idade entre 

2007-2011: um estudo comparativo entre Bahia e Salvador

22
Qualidade e segurança: Avaliação da aplicação dos protocolos de prevenção de infecção.

23 Avaliação de indicadores de desempenho relacionado ao planejamento estratégico na unidade 

de  terapia intensiva neonatal (UTIN)

24 Síndrome hemofagocítica pós transplante renal: relato de caso

25 Liderança do enfermeiro na Unidade de Terapia Intensiva: fatores que influenciam 

positivamente

26 Mortalidade e perfil de pacientes em suporte dialítico em uma Unidade de Terapia Intensiva 

Geral de Salvador-BA

27 Vítimas de Trauma: perfil dos atendimentos a usuários críticos realizados pelo Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

28 Perfil clínico de pacientes em cuidados paliativos em uma Unidade de Terapia Intensiva de 

Salvador, Bahia

29 Internamento por acidente vascular encefálico (AVE) no Sistema único de saúde no estado da 

Bahia.

30 Higiene oral na prevenção da Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica

31 Desafios e estratégias adotadas por enfermeiros para exercício da liderança em uma Unidade 

de Terapia Intensiva

32 Reação idiossincrática e terapia renal substitutiva: relato de caso em uma unidade de terapia 

intensiva

33 Infecções relacionadas à assistência à saúde por bactérias multirresistentes: prevalência em 

um hospital privado

34 Infecções relacionadas à assistência à saúde: prevalência em uma unidade de terapia intensiva 

de um hospital privado

35 Relação entre capacidade funcional e força muscular periférica de indivíduos internados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cirúrgica

DIA 11 (SEXTA-FEIRA)

 MANHÃ



36 Perfil epidemiológico de pacientes internados com Infarto Agudo do Miocárdio na Bahia - 2007 

A 2017

37 Estratégias para segurança na cadeia medicamentosa

OBSERVAÇÕES:

1- Turno Manhã : os trabalhos ficarão expostos de 08h00 as 12h00

2- Turno Tarde : os trabalhos ficarão expostos de 14h00 as 18h00

3-
Serão escolhidos 3 melhores trabalhos. A premiação será feita na Sessão de Encerramento, 

no dia 11/8  as 18h10 na Sala 1.


