
RELAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS DO  5º FÓRUM DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

Área 1 MODALIDADE 

Código Título do trabalho

29 O desenvolvimento neuropsicomotor do lactente em situação de risco: um estudo sobre a exposição de múltiplas drogas durante a gestação ORAL

21 Prevalência da desnutrição em pacientes internados em um Hospital Universitário de nível terciário ORAL

34 Osteonecrose por uso de bisfosfonato: relato de caso clínico PÔSTER 

33 Perfil nutricional de mulheres com síndrome do ovário policístico: uma análise parcial PÔSTER 

6 Atendimento odontológico de bebês com deficiência na faixa etária de 0 a 6 anos PÔSTER 

41 Cuidando do cuidador: processo de orientação multiprofissional no momento da alta hospitalar PÔSTER 

39 Residência multiprofissional: experiência no manejo de um grupo de mães de uma unidade de terapia intensiva de um hospital universitário da cidade de uberaba MG PÔSTER 

Área 3 MODALIDADE 

Código Título do trabalho

37 A psicologia na atenção secundária em saúde e tentativa de autoextermínio: possibilidades na inserção profissional ORAL

20 A importância do trabalho multiprofissional para a alta social: a visão do assistente social a partir da sua experiência de atuação no serviço hospitalar ORAL

30 Adequação dos carros de emergência de forma eficiente e humanizada no centro obstétrico de um hospital universitário de uberaba: relato de experiência PÔSTER 

Área 4 MODALIDADE 

Código Título do trabalho

16 Análise de indicadores de sarcopenia em pacientes acamados e domiciliados com incapacidade funcional grave/severa e leve/moderada de uma unidade de saúde com estratégia saúde da família ORAL

25 Estratificação do risco cardiovascular em pacientes assistidos no ãmbito da atenção domiciliar  ORAL

7 Relato de experiência de um grupo operativo de saúde do homem na atenção básica: vivência do enfermeiro frente o trabalho multiprofissional PÔSTER 

35 Saúde corporal e o espaço de vivência escolar: um relato de experiência PÔSTER 

23 O Cuidado Sistematizado de enfermagem no Âmbito da Atenção Domiciliar PÔSTER 

9 Perfil epidemiológico das condições bucais na atenção domiciliar - modalidade AD1 PÔSTER 

5 Experiência multiprofissional com um grupo de idosos em uma unidade básica de saúde de Uberlândia PÔSTER 

11 Análise comparativa da força de preensão palmar entre idosos de um grupo de fisioterapia preventiva e idosos assistidos em domicílio adscrito em uma unidade de atenção básica de uberlândia-MG PÔSTER 

26 Atenção multiprofissional em Serviços Residenciais Terapêuticos: Relato de Experiência PÔSTER 

1 Atuação multiprofissional em um grupo de gestantes: a importância da atenção integral PÔSTER 

15 A importância da realização de capacitações multiprofissionais na atenção primária em uma cidade do interior de minaas gerais PÔSTER 

40 Envelhecimento Saudável: Relato de Experiência no manejo de um grupo de idosos em uma Unidade Matricial de Saúde de Uberaba-MG PÔSTER 

18 Nível de sobrecarga e perfil do cuidador em atenção domiciliar PÔSTER 

14 Atenção domiciliar com ênfase em saúde bucal: comparativo entre níveis de atenção AD1 e AD2 PÔSTER 

10 Nível de incapacidade funcional de usuários de uma unidade básica de saúde de Uberlândia-MG em atenção domiciliar modalidade 1 PÔSTER 

8 Análise das condições bucais de pacientes domiciliados, em contraposição aos levantamentos epidemiológicos oficiais PÔSTER 

17 Relato de experiência: implantação da atenção domiciliar, por residentes multiprofissionais, no nível da atenção primária em saúde PÔSTER 

22 Promoção de saúde no contexto escolar: conversando sobre álcool e outras drogas PÔSTER 

19 Perfil de indivíduos avaliados em um projeto de implantação da atenção domiciliar de modalidade 1 PÔSTER 

13 Protocolos do cuidado em saúde bucal na atenção domiciliar PÔSTER 

2 Possibilidades de atuação multiprofissional: uma experiência na cadeia do município de capinópolis-MG PÔSTER 

Área 5 MODALIDADE 

Código Título do trabalho

28 Educação em saúde: relato de experiência com adolescentes ORAL

3 Assistência Multiprofissional ao Paciente com Síndrome de Down na faixa etária de 0 a 3 anos ORAL

38 A atuação do assistente social no serviço de acolhimento do hospital do câncer de Uberlândia PÔSTER 

32 Estratégias de atuação do enfermeiro às crianças vítimas de violência PÔSTER 

27 Abordagem multiprofissional à criança com cardiopatia congênita e seus cuidadores: educação permanente em saúde PÔSTER 

4 A experiência do Serviço Social na residência multiprofissional: A importância do trabalho em rede para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. PÔSTER 

31 Educação continuada como ferramenta de capacitação: experiência dos rsidentes no serviço de educação em enfermagem PÔSTER 


