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Apresentação de seis trabalhos desenvolvidos após a Campanha do "Setembro Vermelho 2017" 

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d

Apresentação de seis trabalhos desenvolvidos após a Campanha do "Setembro Vermelho 2017", ocorrida em

combate a doença vascular, desenvolvida por 18 alunos de três diferentes Ligas Acadêmicas, sob a orientação da

professora Lílian Soares da Costa, Medicina, UNESA/RJ.

Os trabalhos foram apresentados durante o Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado do

Rio de Janeiro/SOCERJ, de 11 a 13 de abril de 2018. Seguem, abaixo, a listagem dos trabalhos:

1. Perfil de atividade física e conhecimento de sintomas de alerta para claudicação intermitente em participantes

de uma campanha nacional de combate à doença vascular

2. Perfil demográfico e de fatores de risco dos participantes de uma campanha nacional de combate à doença

vascular

3. Perfil dos fatores de risco em mulheres de diferentes grupos etários em uma campanha de combate a doença

vascular

4. Diferença de perfil de risco cardiovascular entre os sexos em participantes de uma campanha nacional de

combate à doença vascular no município do Rio de Janeiro

5. Impacto da escolaridade no conhecimento da doença arterial obstrutiva periférica em uma campanha de

combate à doença vascular

6. Avaliação do conhecimento dos fatores de risco cardiovascular em uma amostra populacional transversal de

participantes de uma campanha nacional de combate a doença vascular

Ligas participantes:

Liga de clínica Médica LACMED - Campus Lapa / Liga de Cardiologia LAC - Campus João Uchoa / Liga de

Cardiologia LACES - Campus Lapa

Alunos autores dos trabalhos: Abraão Iuri Medeiros Angelim, Ana Carolina Lessa Brandão Neno, Laís Felix

Teixeira da Cunha, Lívia Pinto Almeida e Mauricio Mello Mendes Junior, com a participação de mais 13 alunos

das diferentes Ligas Acadêmicas.

EVENTO/NOTÍCIA

Talita Leite Ladeira [Fisioterapia, ESTÁCIO JUIZ DE FORA/MG]: defendeu a tese de doutorado "Reflexões

bioéticas na formação do fisioterapeuta: perspectivas docentes e discentes", apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva (UFRJ/FIOCRUZ/UERJ/UFF), com obtenção de grau de

doutora, em 09 de julho de 2018.

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Christina Klippel, Clarisse Mendes Lopes, July

Teixeira, Lúcia Pezzi, Pedro Cruz, Rosangela

Amorim, Silvio Pessanha Neto (professores), Ana

Paula Maciel Vieira, Brenda Emanuelle Miranda,

Carlos Filipe Pimenta, Jaqueline Ahlert, Leonardo

Antunes Vilaça de Souza, Marília Assumpção

(alunos Medicina), Ohana Natureza e Thiago

Zandonay (alunos Teatro) [Medicina, UNESA/RJ]:

comunicação “Simulation and gaming for teaching

medical approach of the neurological patient”

apresentada no 5th Swiss Conference on Standardized

Patients and Simulation in Healthcare, na Suiça, em 17

de março de 2017.

Denise Mendonça de Melo [Psicologia, ESTÁCIO

JUIZ DE FORA/MG]: comunicação “Funcionamento

diferencial dos itens de uma versão do Mine-Exame do

Estado Mental brasileiro aplicada em idosos residentes

na comunidade” apresentada no 15º Congress Brain,

Behavior and Emotions 2018, no Rio Grande do Sul,

de 20 a 23 de junho de 2018.

Manoel Gonçalves Rodrigues [Administração,

UNESA/RJ]: comunicação “Tecnologia e

desenvolvimento dos países latino americanos no

contexto da globalização” será apresentada no VI

Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das

Américas, no Rio de Janeiro, de 27 a 31 de agosto de

2018.

VOCÊ SABIA?

O X Seminário de Pesquisa da Estácio, I Mostra de Extensão da Estácio, VI Jornada de Iniciação Científica da

UNESA e V Fórum de Extensão será nos dias 26 e 27 de outubro de 2018.


