
Relação Trabalhos para apresentação Oral 

Nº Titulo Trabalho Data/Local de 
Apresentação 

08 às 09 h 

01 Mobilizar Gestores – Proposta e Perspectiva para a capacitação de profissionais de 
saúde sobre a temática doença falciforme no fluxo do modelo lógico 

Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Omolú           

02 Diversidade alimentar e estado nutricional de adultos com doença falciforme Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Omolú 

03 Situação da assistência em saúde prestada à pessoa com doença falciforme na Atenção 
Primária à Saúde 

Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Omolú 

04 Polimorfismo -509C/T no gene TGFB está associado com a resposta ao uso de 
hidroxiureia em pacientes com anemia falciforme 

Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Omolú 

05 Associação do polimorfismo mthfr c677t com acidente vascular encefálico isquêmico em 
crianças com anemia falciforme 

Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Ogum/Oxóssi 

06 Doença Falciforme como tema transversal nos conteúdos dos livros didáticos nos anos 
iniciais 

Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Ogum/Oxóssi 

07 Implicações dos conhecimentos dos professores acerca da Anemia Falciforme no 
cotidiano escolar 

Dia 21/Nov./2013 
Sala 

Ogum/Oxóssi 

08 Capacitação em anemia falciforme: relato de experiência Dia 21/Nov./2013 
Sala 

Ogum/Oxóssi 

09 Crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme : sujeitos ou objetos nas ações 
dos profissionais de saúde? 

Dia 21/Nov./2013 
Sala 

 Ossaim/Oxum 

10 A produção científica sobre práxis pedagógica e juventude com doença falciforme: 
levantamento de dados a partir de descritores da capes no período de 1987 a 2012 

Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Ossaim/Oxum 

11 Uma Rede Social interna e externa sobre a Doença Falciforme  Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Ossaim/Oxum 

12 Estado nutricional e diversidade alimentar de crianças e adolescentes com Doença 
Falciforme  

Dia 21/Nov./2013 
Sala  

Ossaim/Oxum 

13 Experiência do adoecimento de mulheres e homens com doença falciforme  Dia 22 
Sala  

Omolú 

14 Ocorrência de infecções em crianças com doença falciforme diagnosticadas na triagem 
neonatal  

Dia 22 
Sala 

Omolú 

15 Avaliação da sobrecarga e qualidade de vida em cuidadores de pacientes com anemia 
falciforme  

Dia 22 
Sala 

Omolú 

16 Cronologia e sequencia de erupção da dentição decídua em crianças com doença 
falciforme.  

Dia 22 
Sala 

Omolú 

17 Avaliação dos parâmetros hematológicos e incidência de episódios decorrentes de vaso-
oclusão no paciente com anemia falciforme, antes e depois do tratamento com 
hidroxiureia  

Dia 22 
Sala  

Ogum/Oxóssi 

18 Doença falciforme: discurso de uma equipe multiprofissional na unidade de emergência 
de um hospital público no interior da Bahia  

Dia 22 
Sala 

Ogum/Oxóssi 

19 O trabalho multiprofissional e a ação intersetorial como garantia de inclusão escolar de 
um aluno com doença falciforme 

Dia 22 
Sala Ogum/Oxóssi 



20 A figura materna e o paciente falcêmico: uma etnografia em comunidades quilombolas 
de Paracatu, Minas Gerais, Brasil  

Dia 22 
Sala  

Ogum/Oxóssi 

21 Programa popular de combate à anemia falciforme no município de Rondonópolis-MT Dia 22/Nov./2013  
Sala  

Ossaim/Oxum 

22 Atuação de um núcleo de pesquisa e extensão junto à população com doença falciforme 
na segunda maior cidade do estado da Bahia 

Dia 22/Nov./2013  
Sala 

 Ossaim/Oxum 

23 Percepção da qualidade de vida de pessoas com doença falciforme em São Francisco 
do Conde- BA  

Dia 22/Nov./2013  
Sala  

Ossaim/Oxum 

24 As nuances de "cor" da Doença Falciforme na Amazônia Paraense Dia 22/Nov./2013  
Sala  

Ossaim/Oxum 

25 Uso de métodos contraceptivos por mulheres com anemia falciforme  Dia 23/Nov./2013 
Sala  

Omolú 

26 Percepções e significados maternos atribuídos ao cuidado de crianças com anemia 
falciforme 

Dia 23/Nov./2013 
Sala  

Omolú 

27 Desafios das enfermeiras da Estratégia de Saúde da Família para acompanhar pessoas 
com Doença Falciforme 

Dia 23/Nov./2013 
Sala  

Omolú 

28 Semana de Mobilização: uma estratégia para ampliar o acesso e garantir o cuidado de 
pessoas com Doença Falciforme em Salvador. 

Dia 23/Nov./2013 
Sala Omolú 

29 Estudo da Ocorrência de Infecções em crianças com anemia falciforme nos seis 
primeiros anos de vida.   

Dia 23/Nov./2013 
Sala 

Ogum/Oxóssi 

30 Rastreio Neonatal e Programa de tratamento para a Anemia de Células Falciformes em 
Luanda,/Angola; 

Dia 23/Nov./2013 
Sala 

Ogum/Oxóssi 

31  Investigação das anormalidades pulmonares crônicas em pacientes com doença 
falciforme acompanhadas no hospital Universitário Pedro Ernesto.  

Dia 23/Nov./2013 
Sala 

Ogum/Oxóssi 

32 Conhecimento das famílias de crianças que faleceram com doença falciforme em Minas 
Gerais. 

Dia 23/Nov./2013 
Sala 

Ogum/Oxóssi 

33 Caracterização dos municípios de residência de 191 crianças que faleceram com 
Doença Falciforme no período de março de 1998 a fevereiro de 2012 no estado de Minas 
Gerais.   

Dia 23/Nov./2013 
Sala 

 Ossaim/Oxum 

34 Avaliação do acompanhamento hemoterápico de gestantes com doença falciforme no 
Hemorio no período de 2010 a 2013 

Dia 23/Nov./2013 
Sala  

Ossaim/Oxum 

35 Prevenção primária de AVC em crianças com doença falciforme no Hemocentro de Belo 
Horizonte.  

Dia 23/Nov./2013 
Sala  

Ossaim/Oxum 

36 Gestantes com anemia falciforme (hbss) ou com doença sc têm risco semelhante de 
óbito materno ou “quase óbito” (“near miss”): estudo prospectivo do Projeto Aninha em 
Minas Gerais,Brasil.  

Dia 23/Nov./2013 
Sala  

Ossaim/Oxum 

 


