
Data: 05, 06 e 07/12
Carga Horária: de 10h a 40h
Informações: 93 99101-7078
Local: em frente ao
Auditório da UEPA

O que é o Salão Cientíco?

I SALÃO CIENTÍFICO

MEDICINA
DO CURSO DE

NUPEM

Critérios de carga horária para 
recebimento de participação no 
I Salão Científico de Medicina

10 horas: Assistir no mínimo 
apresentação de 6 trabalhos

20 horas: Assistir no mínimo 
apresentação de 12 trabalhos

30 horas: Assistir no mínimo 
apresentação de 18 trabalhos

40 horas: Assistir no mínimo 
apresentação de 24 trabalhos

É um evento que busca incentivar a

pesquisa e oportunizar visibilidade

para os trabalhos de conclusão

anual do curso de Medicina que

foram defendidos na Jornada Anual

em 2017/01 e 2016/2. Os trabalhos

serão apresentados na forma de

banner e serão avaliados por uma

comissão que levarão em conta

critérios como relevância social do

tema, formulação do problema,

abordagem metodológica, análise e

interpretação dos dados, articulação

teórica e sugestões para outros

estudos. Mas a pontuação total dos
trabalhos apresentados conta

também com o voto dos

participantes. A partir dos pontos

obtidos os trabalhos serão

classificados e premiados por sua

permormance. Venha prestigiar o

esforço dos nossos acadêmicos

para melhorar a pesquisa em Saúde

no município de Santarém.

REALIZAÇÃO

Cuidar de Você. Esse é o Plano.

(93) 2101-9013

Oeste do Pará



CRONOGRAMA DO SALÃO CIENTÍFICO

Terça (05/12)

Quarta (06/12)

Quinta (07/12)

9h30 - 9h40 (Abertura)

9h40 - 10h15 (Palestra)

10h30 - 12h00
Manhã

15h00 - 17h00
Tarde

Palavra da Coordenadora

Temas a serem expostos dia 05/12 Temas a serem expostos dia 06/12

A importância da evidência
científica nas condutas em Saúde

Exposição dos trabalhos

Profª Dra. Zilma Pimentel

Prof Dr. Rodrigo Luiz Ferreira da Silva

NOME

Dados para inscrição de
acadêmicos de outras IES

1 - Perfil epidemiológico das gestantes

portadoras de HPV no centro de referência a

saúde da mulher, em Santarém-PA, no

período de 2013 a 2015

2 - Assistência pré-natal à adolescentes
grávidas: uma abordagem no interior da
Amazônia
3 - Avaliação da exposição ao mercúrio in

útero em recém-nascidos em Santarém-PA

4 - Perfil epidemiológico de crianças vítimas

de acidentes domésticos em uma unidade de

pronto atendimento 24 horas no município de

Santarém no período de Janeiro a Março de
2016

5 - Percepção dos portadores de hipertensão

acerca do programa HIPERDIA no município
de Santarém-pa.

6 - Perfil sociodemográfico de gestantes
atendidas em consulta pré-natal em uma
unidade básica de saúde do município de
Santarém-PA
7 - Síndromes hipertensivas na gestação: uma

abordagem no interior da Amazônia

8 - Papel da atenção primária na assistência à

pessoa com anomalia congênita

9 - Revisão bibliográfica: perfil das gestantes

e seus conceptos na gravidez tardia

10 - Análise da mortalidade infantil em

Santarém-PA no período de 2013 a 2015

11 - Mortalidade neonatal no Baixo Amazonas

nos anos de 2010 à 2014

12 - Perfil sociodemográfico dos pacientes
atendidos pelo CAPS AS III Santarém-PA no

ano de 2016

1 - Principais barreiras para a insulinização

enfrentadas pelos médicos e pacientes em

uma cidade do Oeste do Pará no ano de 2016

2 - Panorama da manifestação dos casos de

infarto agudo do miocárdio em idosos em uma

cidade do interior da Amazônia no período de

agosto de 2014 a junho de 2016

3 - Síndrome de Burnout e qualidade de vida

em profissionais de saúde

4 - Avaliação do conhecimento da população

brasileira sobre papilomavírus humano:

revisão de literatura

5 - Violência doméstica: uma análise das

notificações compulsórias no município de

Santarém referentes ao período de 2015 à

2016

6 - Perfil clínico-epidemiológico da hanseníase

no município de Santarém-PA, no período de

2005-2016

7 - Perfil hematológico dos pacientes com

neurotoxoplasmose soropositivos para o HIV,

na região Oeste do Pará
8 - Detecção de sifílis em mulheres privadas

de liberdade em Santarém, Pará

9 - Análise do abandono do tratamento da

tuberculose na região do baixo amazonas no

período de 2011 a 2015

10 - Hidatidose – relato de caso 2015

11 - Análise imunológica e clínica dos
pacientes com neurotoxoplasmose infectados

pelo HIV atendidos no CTA/SAE Santarém-PA

12 - Avaliação da produtividade científica

obtida a partir dos trabalhos de conclusão

anual de curso de medicina na universidade

do estado do Pará -campus XII

10h30 - 12h00
Manhã

15h00 - 17h00
Tarde

Exposição dos trabalhos

17h30 (Local: Auditório UEPA)
Agradecimentos

Divulgação dos trabalhos premiados

Sorteio de brindes para os expositores
não premiados: três oxímetros e dois vales

livro no valor de 200 e 300 reais


