
CATEGORIA DATA HORÁRIO TITULO

P116

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h40min

Acompanhamento da pressão arterial de pacientes 

submetidos a procedimento hemodinâmico

P059

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h10min

Pressão arterial de pessoas no perioperatório de 

cirurgia cardíaca

P040

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h

ACOMPANHAMENTO DAS PRESSÕES ARTERIAIS DE 

UM GRUPO DE IDOSOS EM UM BAIRRO NA 

PERFIFERIA DE FORTALEZA POR 2 ANOS.

P086

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h10min

Hipertensão Arterial Sistêmica: detecção e controle 

em trabalhadores de uma empresa privada 

P161

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h30min

OBESIDADE EM ADULTOS JOVENS HIPERTENSOS 

ACOMPANHADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE UMA 

CAPITAL NORDESTINA

P147

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h40min

Intervenção Nutricional frente a medidas 

antropométricas e bioquimicas em pacientes 

diabéticos

P171

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h40min

Complicações associadas à hipertensão e sua 

relação com os fatores de risco cardiovasculares

P073

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h30min

Análise da prevalência dos fatores de risco para 

hipertensão essencial em um grupo de pais de 

alunos de uma escola particular de Fortaleza

P016

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h30min

Índice tornozelo braquial é preditor de doença renal 

crônica em pacientes hipertensos



P137

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h30min

Associação entre indicadores antropométricos e 

pressão arterial em hipertensos residentes em uma 

capital nordestina

P121

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h

MULHERES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL E 

INFARTO: análise de suas características sócio-

demográficas e clínicas

P139

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h50min

Características da adesão à terapêutica anti-

hipertensiva de pacientes da Atenção Primária de 

Saúde

P143

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h30min

Comparação do uso de farmacoterápicos anti 

hipertensivos  entre as regionais de saúde do 

município de Fortaleza-CE

P163

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h50min

Adesão ao tratamento da insuficiência cardíaca: 

revisão da literatura

P167

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h

Tratamento medicamentoso para hipertensão 

adotado por pacientes da Atenção Primária de 

Saúde

P150

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h10min

Ações educativas em saúde: o conhecimento sobre 

DM

P115

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h30min

Experiência da Inserção do Monitor do PET- Saúde 

(Sobral-CE) no grupo de hipertensão e diabetes na 

Estratégia Saúde de Família (ESF) - Estação

P063

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h50min

A realização de um grupo de sala de espera com 

hipertensos em um centro de saúde da família de 

fortaleza: relato de experiência do pet-saúde.

P120

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h50min

Análise de dados relacionados à mortalidade por 

doenças do aparelho circulatório no município de 

Maracanaú nos períodos de 1996-2010



P057

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h50min

Farmacoterapia para hipertensão arterial em 

unidade de cuidados intensivos

P008

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h40min

Avaliação da qualidade do acompanhamento de 

pacientes hipertensos e diabéticos, utilizando os 

dados do SIAB.

P017

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h40min

Caracterização clínico farmacológica de hipertensos 

cadastrados no HIPERDIA de Fortaleza-CE 

P097

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h30min

Ambulatório multiprofissional de atendimento ao 

paciente hipertenso e diabético: Construindo a 

inserção do profissional de psicologia no Hiperdia

P019

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h30min

Estudo de caso controle relacionado ao estilo de 

vida em hipertensos e normotensos - São 

Mateus/ES

P122

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h10min

Fatores Contribuintes da Adesão ao Tratamento 

Antihipertensivo: Ações Educativas em Saúde

P130

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h

Educação em saúde com usuários hipertensos: 

multiplicando saberes acerca da alimentação

P075

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h50min Orientação nutricional por uma família saudável 

P052

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h30min

Assistência de Enfermagem às mulheres com 

hipertensão gestacional

P003

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h50min

Conhecimento de mulheres trabalhadoras sobre a 

diabetes melitus

P072

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h50min

Não adesão ao tratamento anti-hipertensivo: 

caracterização de cadastrados no sistema HIPERDIA 

em Fortaleza- CE



P129

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h50min

Estratégia educativa sobre hipertensão arterial 

sistêmica em um centro de saúde da família, 

Fortaleza-CE

P002

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h40min

Repercussão do tratamento adequado de pacientes 

com hipertensão arterial e diabetes mellitus em 

unidade básica de saúde.

P155

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h30min

Fatores de risco modificáveis para hipertensão 

arterial em usuários hipertensos cadastrados no 

Programa Hiperdia da Cidade de Fortaleza

P050

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h10min Educação em Saúde: Sua Influência sobra a HAS

P068

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h10min

Caracterização do estilo de vida de pacientes 

portadores de hipertensão arterial e diabetes 

mellitus

P108

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h50min Feocromocitoma: quadro clínico e diagnóstico

P001

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h30min

Avaliação da pressão arterial em estudantes 

universitários de Fortaleza-Ce. 

P088

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h30min

Relato de experiência vivenciada por alunos do PET- 

Saúde em uma atividade educativa sobre 

alimentação e hipertensão.

P169

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h20min

Pressão arterial e fatores de risco cardiovascular em 

uma instituição de ensino superior

P111

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h50min

Índice glicêmico e carga glicêmica de dietas de 

idosos hipertensos atendidos em um hospital de 

Fortaleza, Ceará.

P179

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h30min

Caracterização de pessoas com hipertensão numa 

unidade de urgência e emergência

P009

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h50min

Análise dos pacientes com hipertensão do jaleco 

branco na Zona Norte do Ceará



P027

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h50min

ÍNDICE TORNOZELO BRAQUIAL COMO PREDITOR DE 

ALTERAÇÃO DO VENTRÍCULO ESQUERDO EM 

PACIENTES HIPERTENSOS

P089

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h40min

Avaliação do conhecimento de profissionais de 

saúde sobre hipertensão numa unidade básica de 

saúde de Fortaleza.

P133

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h30min

Análise do Índice de Massa Corporal (IMC) de 

indivíduos atendidos no mês de abril de 2011 pelo 

programa HiperDia em uma Unidade Básica de 

Saúde.

P080

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h40min

FATORES DE RISCO E COMPLICAÇÕES ASSOCIADA À 

HIPERTENSÃO EM MULHRES NORDESTINAS NO 

CLIMATÉRIO

P028

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h30min

Momentos educativos para a saúde cardiovascular 

de adultos jovens 

P067

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h

Fatores intervenientes na adesão ao tratamento 

medicamentoso da hipertensão arterial

P164

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h30min

Sistematização da assistência de enfermagem a uma 

paciente com obesidade mórbida  

P151

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h20min

Educação em saúde: estratégia para a autonomia do 

paciente com hipertensão arterial.

P023

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h10min

Avaliação dos participantes do grupo 

hiperdia(hipertensão e diabetes) que não possuem a 

pressão arterial sistêmica controlada

P105

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h20min

Relato de experiência: vivências nas unidades de 

clínica médica e cirúrgica da Santa Casa de 

Misericórdia de Sobral (SCMS).



P045

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h50min

FATORES DE RISCO PRESENTES EM USUÁRIOS COM 

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO CADASTRADOS 

EM UMA REGIONAL DE FORTALEZA

P145

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h50min

Dificuldades enfrentadas por idosos hipertensos em 

aderir práticas que benefiam o autocuidado

P037

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h30min

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE NIVEIS PRESSÓRICOS E 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EM 

ADULTOS HIPERTENSOS DE FORTALEZA-CEARÁ

P004

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h

SÍNDROME METABÓLICA EM FORTALEZA-CEARÁ: 

análise da frequência dos critérios para o 

diagnóstico em cadastrados no HIPERDIA.

P011

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h40min

Fenômeno no-reflow em sala de hemodinâmica 

durante angioplastia: relato de caso

P025

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h30min

Incidência de complicações da síndrome 

hipertensiva específica da gravidez em maternidade 

terciária.

P065

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h40min

Sistematização da assistência de enfermagem a 

paciente com endocardite do setor de clínica da 

Santa Casa de Misericórdia de Sobral

P180

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h40min

AvaliaÃ§Ã£o da glicemia apÃ³s tratamento sub-

crÃ´nico com lovastatina em ratos com diabete 

mellitus induzida por aloxano. 

P030

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h50min

Classificação pressórica de pacientes internados 

com cardiopatias isquêmicas em Fortaleza – CE



P012

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h50min

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NO CONTROLE DA 

DIABETES MELLITUS – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

P036

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h50min

O enfermeiro como educador em saúde no contexto 

da hipertensão arterial

P021

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h50min

Grupo de autocuidado para pacientes portadores de 

hipertensão arterial e diabetes mellitus: relato de 

experiência

P056

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h40min

A IMPORTÂNCIA DA AÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

ATENÇÃO BÁSICA NO CONTROLE DA HIPERTENSÃO 

ARTERIAL

P119

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h40min

Fatores de riscos cardiovasculares presentes em 

profissionais de Enfermagem

P096

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h20min

Construção do conhecimento sobre hipertensão 

arterial com mulheres mastectomizadas

P100

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h30min

A IMPORTÂNCIA DO PRÉ-NATAL NA PREVENÇÃO 

CONTRA A SHEG

P153

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h40min

Assistência de enfermagem a um portador de 

hipertensão arterial sistêmica na atenção primária

P085

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h

AÇÕES DE PROMOÇÃO A SAÚDE DO IDOSO COM 

ENFOQUE NA HIPERTENSÃO ARTERIAL:UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA COM GRUPO NO BAIRRO ALTO 

NOVO, SOBRAL-CE.

P113

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h10min

fatores de risco para hipertensão arterial em jovens 

prevalentes na literatura de saúde

P175

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h50min

Prevalência da síndrome metabólica em uma 

população assistida por uma operadora de plano de 

saúde



P053

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h40min

FATORES PESSOAIS DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO 

ARTERIAL E COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS 

INTERVENIENTES NA NÃO-ADESÃO AO 

TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO

P166

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h50min

Assistência de Enfermagem na Síndrome de 

Takotsubo: Relato de Caso

P055

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h30min

Pressão arterial em pacientes com Acidente 

Vascular Encefálico agudo submetidos a tratamento 

com alteplase. 

P138

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h40min

Treinamento de técnicas de enfermagem em 

aferição de pressão arterial e glicemia capilar: um 

relato de experiência 

P078

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h20min

Análise epidemiológica do abandono do tratamento 

da hipertensão arterial 

P041

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h10min

IdentificaÃ§Ã£o das comorbdades em idosos de 

baixa renda do municipio de fortaleza

P024

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h20min

Conhecendo o que contribui para a adesão ao 

tratamento da hipertensão

P064

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h30min

Análise dos determinantes comportamentais do 

envelhecimento ativo em idosos de uma área 

urbana de fortaleza.

P042

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h20min

Análise dos pacientes tabagistas submetidos ao 

MAPA em Sobral

P106

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h30min

Qualidade de vida de idosos hipertensos: revisão 

bibliográfica

P022

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h

Análise da variação da pressão arterial vigília/sono 

nos pacientes submetidos ao M.A.P.A. no Hospital 

do Coração de Sobral

P125

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h40min

Análise das medicações em uso pelos pacientes 

submetidos ao M.A.P.A.



P046

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h30min

Conhecimento dos usuários de uma Unidade Básica 

de Saúde acerca da Hipertensão Arterial

P146

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h30min

Atenção em saúde em grupos sob a perspectiva dos 

idosos hipertensos e diabéticos

P048

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h50min

Relação entre antecedentes familiares para 

hipertensão arterial sistêmica e conhecimento dos 

níveis pressóricos entre adultos jovens 

P104

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h10min

Compreensão dos pacientes com falhas na adesão à 

terapêutica sobre hipertensão arterial e seu 

tratamento medicamentoso

P054

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h50min

Mortalidade relacionada ao Diabetes Mellitus no 

Ceará: uma análise epidemiológica.

P005

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h10min

A prevalência da hipertensão arterial na zona rural: 

um problema cada vez maior

P058

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h

Relação entre o uso de leflunomida e a hipertensão 

arterial no tratamento da artrite reumatóide.

P093

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h50min

Perfil sociodemográfico de gestantes portadoras de 

síndrome hipertensiva gestacional.

P142

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h20min

Risco de desenvolvimento de diabetes mellitus e 

fatores que influem para a evolução dessa doença

P140

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h

CARACTERÍSTICAS DE USUÁRIOS CADASTRADOS NO 

HIPERDIA DA REGIONAL III DA CIDADE DE 

FORTALEZA-CE.



P172

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h50min

Investigação das orientações de saúde recebidas por 

pacientes com falhas na adesão à terapêutica da 

hipertensão arterial

P109

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h30min Assistência de enfermagem ao paciente hipertenso

P083

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h40min

A importância da atividade física na perspectiva do 

controle da hipertensão arterial sistêmica (HAS): 

uma revisão bibliográfica

P031

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h

Avaliação da taxa de internações por acidente 

vascular cerebral e sua correlação com a 

hipertensão arterial siatêmica, os sistemas de 

informação e a atenção primária

P010

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h30min

Índice glicêmico de dietas de idosos hipertensos 

com e sem excesso ponderal: existe diferença?

P156

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h40min

A relevância dos grupos educativos no tratamento 

da hipertensão arterial sistêmica

P134

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h40min

Educação em Saúde na Perspectiva dos Enfermeiros 

da UBSF Sinharinha Borges do Município de 

Mossoró-RN  

P060

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h20min

AVALIAÇÃO SUBAGUDA DA PRESSÃO ARTERIAL 

APÓS REALIZAÇÃO DOS TESTES DE FORÇA DE 1 RM E 

10 RM

P035

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h40min

Perfil dos portadores de hipertensão arterial 

sistêmica de uma unidade básica de saúde do 

município de Cajazeiras - PB

P162

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h40min

Hipertensão arterial sistêmica (has) e estresse: uma 

visão interdisciplinar



P038

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h40min

Fragilidade como paradigma atual da saúde dos 

idosos: associação com hipertensão arterial e 

diabetes mellitus

P127

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h30min

Alunos que acompanham alunos: um relato de 

experiência vivenciada num projeto de extensão de 

controle de hipertensão e diabetes

P095

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h10min Análise de erros de prescrição da metformina

P084

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h50min

A relação entre o comportamento de risco 

alimentar em adolescentes e a incidência de 

hipertensão arterial sistêmica: uma revisão 

integrativa de literatura

P071

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h40min

Perfil de usuários acompanhados pelo programa 

hiperdia de um Centro de Saúde da Família de 

Fortaleza-CE

P032

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h10min

Prevalência de hipertensão arterial nos pacientes 

submetidos à cirurgia bariátrica

P069

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h20min

Mortalidade por doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas no município de Maracanaú-CE: a 

evolução em um período de 15 anos (1996-2010).

P152

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h30min Aspectos psicossociais e psiquiátricos da obesidade

P157

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h50min

Prevalência de acidente vascular encefálico em 

idosos acamados internados em hospitais públicos e 

privados de Fortaleza-CE

P136

28/10/2011 (sexta-

feira) 12h

A mudança comportamental em portadores de 

Hipertensão Arterial Sistêmica



P098

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h40min

Hipertensão arterial e psicologia: Existe alguma 

relação ?

P047

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h40min

Classes de anti-hipertensivos mais usados pelo 

programa hiperdia de um Centro de Saúde da 

Família de Fortaleza-CE.

P076

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h

Investigação de hipertensão, diabetes mellitus e 

outros fatores de risco para doença renal crônica na 

população geral de Fortaleza, Ceará, Brasil

P094

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h

Rastreamento de hipertensos na Campanha “Eu Sou 

12x8” realizada em Fortaleza, Ceará, 2011 

P176

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h

Importância do acompanhamento multiprofissional 

dos idosos com diagnóstico de hipertensão como 

prevenção de complicações

P049

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h

Relação risco-benefício do tratamento da 

hipertensão arterial sistêmica em pacientes com 80 

anos ou mais: revisão sistemática

P061

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h30min

Análise do descenso noturno de pacientes 

submetidos ao M.A.P.A. na Região Norte do Ceará

P131

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h10min

Estudo das médias pressóricas dos pacientes 

submetidos ao M.A.P.A. no Hospital do Coração de 

Sobral

P144

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h40min

Perfil epidemiológico de pacientes hipertensos 

admitidos com infarto agudo do miocárdio em setor 

de emergência de hospital terciário de referência

P051

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h20min

Tratamento não medicamentoso no controle da 

hipertensão arterial: pacientes aderem?



P014

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h10min

Impacto das medidas medicamentosas e não 

medicamentosas no controle da pressão arterial

P092

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h40min

Importância do tratamento não medicamentoso 

para o controle pressórico em pacientes aderentes à 

terapia farmacológica 

P033

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h20min

Prevalência de HAS em pacientes com IAM 

atendidos em um centro de referência da zona 

norte do Ceará

P099

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h50min

O cenário dos dados faltantes no cadastro do 

Hiperdia da Estratégia Saúde da Família.

P168

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h10min

Uso de técnicas de imputação para falta de dados 

em estudo sobre hipertensão arterial na Estratégia 

Saúde da Família

P154

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h50min

Características clínicas dos pacientes de uma 

Secretaria Regional Executiva da cidade de Fortaleza-

CE

P132

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h20min

Hipertensão arterial em idosos: prevalência e 

fatores associados

P118

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h30min

Relação de isquemia, hipertensão e diabetes em 

pacientes submetidos ao ecocardiograma de 

estresse

P148

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h50min

Perfil clínico e epidemiológico de hipertensos e 

diabéticos acompanhados em uma Unidade Básica 

de Saúde

P015

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h20min Estudo prospectivo hipertensão arterial na gravidez 

P082

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h30min

O impacto da hipertensão arterial nos familiares dos 

estudantes de medicina da EMESCAM



P006

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h20min

AVALIAÇÃO DOS MALEFÍCIOS QUE O AÇÚCAR 

REFINADO E O ASPARTAME PODEM TRAZER À 

SAÚDE

P020

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h40min

EPIDEMIOLOGIA DA HIPERTENSÃO ARTERIAL 

SISTÊMICA EM UMA ÁREA DA CIDADE DE 

FORTALEZA, CEARÁ

P158

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h

Ingestão dietética de cálcio e sua relação com a 

concentração intracelular de cálcio, adiposidade, 

prefil metabólico, pressão arterial e função 

endotelial.

P165

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h40min

Avaliação do risco de isquemia em pacientes 

hipertensos e tabagistas submetidos ao 

ecocardiograma de estresse com 

dobutamina/atropina

P029

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h40min

Efeitos da dieta rica em cálcio associada à restrição 

energética sobre o estresse inflamatório e 

biomarcadores da função endotelial em indivíduos 

obesos

P101

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h40min

Avaliação do controle glicêmico e a ocorrência de 

complicações crônicas em diabéticos atendidos na 

rede terciária no município de Fortaleza - Ce

P090

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h50min

Uso de medicamentos para doenças crônicas antes 

e após a cirurgia bariátrica

P117

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h50min

Prevalência dos riscos associados à síndrome 

metabólica em pacientes diabéticos 

P062

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h40min

Cuidados de Enfermagem a um paciente com 

Insuficiência Renal Aguda (IRA): relato de caso

P135

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h50min

A Relação Sobrepeso e Hipertensão Arterial 

Sistêmica na População de São Luís-MA 2010



P074

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h40min Assistência no pré-natal de mulheres com DHEG

P018

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h50min

Análise da presença de isquemia em pacientes 

hipertensos que encontraram-se acima do pico 

pressórico médio durante a realização do ecostress.

P091

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h30min

Comparativo entre os fatores de falta de adesão ao 

tratamento medicamentoso da VI diretriz brasileira 

de Hipertensão e as experiências na unidade básica 

do Mutirão em Cajazeiras-PB

P124

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h30min

Conhecimento de estudantes de enfermagem sobre 

pressão arterial, hipertensão e cuidados ao paciente  

P123

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h20min

Autocuidado com idosos portadores de diabetes 

mellitus: uma análise da literatura nacional

P013

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h

Influência de fatores de risco no desenvolvimento 

de isquemia em pacientes hipertensos durante a 

realização de EcoStress farmacológico.

P128

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h40min

Utilização de um material educativo acerca da 

hipertensão arterial como estratégia de educação 

em saúde

P110

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h40min

Educação em saúde com um grupo de gestantes: 

síndrome hipertensiva específica da gestação 

P081

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h50min

Educação em saúde sobre insulinoterapia: uma 

estratégia para a promoção da saúde.



P107

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h40min

Avaliação da capacidade sócio-funcional de idosos 

hipertensos e diabéticos de uma unidade básica de 

saúde do município de Sobral, Ceará.

P141

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h10min

A importância dos cuidados de enfermagem ao 

idoso que faz uso de medicamentos hipertensivos

P173

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h30min

Análise da percepção de saúde de idosos 

hipertensos em uma área urbana de Fortaleza.

P177

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h10min

PERFIL DE SAÚDE DE IDOSOS HIPERTENSOS E 

DIABÉTICOS DO MUNÍCIPIO DE FORTALEZA-CE: 

RELAÇÃO IMC, POLIFARMÁCIA E EXAMES CLÍNICOS.

P077

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h10min

Síndrome metabólica em fortaleza-ceará: análise da 

frequência dos critérios para o diagnóstico em 

cadastrados no HIPERDIA.

P114

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h20min

Prevalï¿½ncia de fatores de risco cardiovascular em 

idosos atendidos em uma Unidade Bï¿½sica de 

Saï¿½de ï¿½ Fortaleza, CE.

P112

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h

EDUCAï¿½ï¿½O EM SAï¿½DE: IMPORTï¿½NCIA NO 

CONTROLE E NA PREVENï¿½ï¿½O DE 

HIPERTENSï¿½O ARTERIAL SISTï¿½MICA EM IDOSOS

P026

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h40min

Avaliação dos padrões dipper através da 

monitorização ambulatorial da pressão arterial 

(MAPA) em um hospital de referência do Ceará



P170

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h30min

A prevalência de diabetes e de hipertensão em 

idosos e o acesso ao serviço de saúde dessa 

população em uma comunidade de baixa renda do 

Ceará.

P007

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h30min

Mensuração da pressão arterial em hemodiálise: a 

importância da técnica de aferição

P087

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h20min

Efeitos da administração do glutamato monossódico 

em ratos desmamados

P079

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h30min

Qualidade do sono e nível de atividade física em 

idosos hipertensos e normotensos

P070

27/10/2011 (quinta-

feira) 16h30min

Efetividade de anti-hipertensivos avaliada pela 

monitorização ambulatorial da pressão arterial 

(MAPA)

P103

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h

Educação em saúde: a orientação da atividade física 

como melhoria da qualidade de vida dos idosos.

P178

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h20min As práticas educativas com idosos diabéticos.

P126

28/10/2011 (sexta-

feira) 11h50min

Ações de promoção da saúde em idosos com 

hipertensão.

P102

28/10/2011 (sexta-

feira) 10h50min

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE MULHERES IDOSAS 

INSTITUCIONALIZADAS NA CIDADE DE FORTALEZA - 

CE

P160

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h20min

Oficina educativa sobre diabetes para usuários de 

um centro de saúde da família: relato de 

experiência.

P044

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h40min

Relação do Perfil Antropométrico e Pressão Arterial 

Sistêmica de Funcionários de um Hospital 

Referência em Saúde Mental de Fortaleza-Ce.



P034

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h30min

Concentração de sódio em refeições produzidas em 

Unidades de Alimentação e Nutrição: Análise do PAT

P159

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h10min

A ATIVIDADE FÍSICA NO COTIDIANO DE UMA 

COMUNIDADE ASSISTIDA POR UMA ESF

P043

27/10/2011 (quinta-

feira) 11h30min

Análise da prevalência da hipertensão arterial e da 

diabetes em idosos na comunidade do Dendê, 

Fortaleza, Ceará

P039

27/10/2011 (quinta-

feira) 10h50min

Queixas clínicas no adoecimento cardiovascular: um 

estudo de gênero

P149

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h

Caracterização dos pacientes atendidos pelo 

programa de atenção à hipertensão arterial e ao 

diabetes mellitus em um Centro de Saúde da Família 

do município de Fortaleza (CE)

P181

28/10/2011 (sexta-

feira) 16h50min

Prevalência dos diagnósticos de enfermagem 

conhecimento deficiente e controle ineficaz do 

regime terapêutico em portadores de infarto agudo 

do miocárdio

P066

27/10/2011 (quinta-

feira) 15h50min

Características pessoais e sociodemográficas de 

pacientes com adoecimento coronariano

P174

28/10/2011 (sexta-

feira) 15h40min

Aderência dos pacientes hipertensos às orientações 

nutricionais 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































