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Apresentação Oral 
 

SALA 1 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/cpr-qany-ihb  
 
PROFESSORES AVALIADORES: Gilmar dos Santos Soares e Bruna Fernanda 
Barbosa. 
 
 
1. DESMAME PRECOCE: Fatores que Favorecem e Suas Consequências 
 
Aniqueli Mesa Marques; Anna Paula Lima Bezerra; Nathalia Rodrigues Borges; Bruna Fernanda 
Barbosa Queiroz 
 
RESUMO 
O presente trabalho aborda os benefícios da amamentação e os malefícios do desmame precoce, quais 
são os componentes do leite materno. Quais são os benefícios da amamentação para a mãe e 
benefícios do aleitamento materno exclusivo para os bebês, como também fatores que favorecem esse 
processo levando em consideração as orientações totalmente voltadas ao processo de amamentar e 
alguns problemas enfrentados pelas nutrizes diariamente e a importância do papel da atuação da 
enfermagem diante desse conceito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: desmame precoce; aleitamento materno; enfermagem. 

 
 
2. ASMA PEDIÁTRICA: Orientações Domiciliares na Prevenção da Asma 
 
Camila Fernanda de Lima Silva; Ketili Naiara Queiroz de Souza; Gilmar dos Santos Soares 
 
RESUMO 
A relação da asma em etiologia, profilaxia e tratamento pediátrico, identificando os agentes 
desencadeantes e agravantes de asma e o melhor resultado em cuidados domiciliares. Caracterizado 
por um processo que afeta todo o organismo e não somente as vias aéreas inferiores, que aumentam 
a produção de secreções e prejudicam a passagem de ar. A via inalatória é a mais adequada para a 
administração de fármacos a pacientes asmáticos, as principais drogas normalmente utilizadas no 
tratamento da asma são revistas e antecipadas de glicocorticosteróides inalados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: asma; cuidados domiciliares; crianças. 

 
 
3. SEGURANÇA DO PACIENTE: Indicadores de Segurança do Paciente e o Papel 
da Enfermagem 
 
Larissa Cristiano Fortunato; Jhennyffer da Silva de Carvalho; Bruna Barbosa Queiroz 
 
RESUMO 
A segurança do paciente representa um dos maiores desafios na enfermagem para a prestação de um 
serviço de qualidade, existem muitos fatores que comprometem a obtenção de tal resultado. O 
profissional de saúde deve atuar nas ações que promovem, protegem e recuperam a saúde do 
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indivíduo, garantindo para isso uma pratica segura e evitando diversos acidentes que podem afetar o 
paciente de maneira temporária ou permanente, atingindo-o fisicamente, psicologicamente e 
socialmente. A enfermagem está envolvida nesse processo como promotora de ações de segurança 
por meio de suas práticas de cuidado.  
 
PALAVRAS-CHAVE: segurança do paciente; enfermagem; indicadores para prevenção de acidentes. 

 
 
4. JEJUNOSTOMIA: Cuidados de Enfermagem 
 
Viviani dos Santos Silva; Sandra Ramos dos Santos; Daniela Tinti Moreira Borges 
 
RESUMO 
A jejunostomia é um procedimento realizado na primeira porção do intestino delgado, chamado jejuno, 
com a finalidade de alimentar pacientes com retração do estômago e que não têm capacidade, de 
maneira temporária ou definitiva, de deglutir alimentos, não podem ou não conseguem se alimentar 
pela boca ou, ainda, aqueles que padecem de lesões cerebrais graves ou transtornos do trato intestinal. 
O objetivo deste trabalho é descrever a importância dos cuidados de enfermagem na atenção aos 
pacientes submetidos à jejunostomia. Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, compreendida 
no período de 2009 a 2019, buscando artigos na língua portuguesa sobre a temática. Foram 
encontrados 12 artigos, os quais, revelaram que os enfermeiros possuem conhecimentos para os 
cuidados com os pacientes submetidos à jejunostomia. Apesar dos conhecimentos dos enfermeiros 
para os cuidados com pacientes jejunostomizados, há a necessidade de um conhecimento ainda maior 
por parte desses profissionais, no tocante a um cuidado mais humanizado e uma educação continuada.  
 
PALAVRAS-CHAVE: jejunostomia; cuidados de enfermagem. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 2 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: meet.google.com/zoq-dgwa-avg 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Willian Pereira Gomes e Lucas Gondim. 
 
 
5. A ENFERMAGEM E O CUIDADO NA SAÚDE MENTAL 
 
Ariely Martins Reis; Raphaela Honória Cândido Dias Alves; Plinio Gustavo dos Santos O. de Novaes; 
Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
O número de indivíduos que procuram o Sistema de Saúde devido a problemas mentais vem 
aumentando no mundo, estimulando os profissionais a buscarem qualificação e a aprimorar os serviços 
prestados nesse cenário. Políticas públicas são repensadas e reavaliadas na perspectiva de oferecer 
os melhores tratamentos. Este trabalho tem como objetivo descrever sobre os cuidados da equipe de 
enfermagem a paciente em sofrimento psíquico. Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico 
em livros e artigos acadêmicos indexados em plataformas como Scielo e Medline, priorizando-se artigos 
publicados entre os anos de 2010 a 2020, porém não descartando publicações relevantes publicadas 
em anos anteriores. Pode-se destacar a importância da Reforma Psiquiátrica desenvolvida no Brasil, 
na década de 80, a qual contribuiu para a humanização do cuidado a esses pacientes. O enfermeiro 
está inserido na equipe multiprofissional que atende e acompanha estes, promovendo o acolhimento e 
contribuindo com a inserção destes novamente na sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: saúde mental; paciente psiquiátrico; transtorno psicológico; cuidados de 
enfermagem. 

 
 
6. A ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS DE 
PACIENTES ONCOLÓGICOS 
 
Lauriane Oliveira Magalhães; Michele Lopes Andrade; Jader Iury de Souza Mercante 
 
RESUMO  
É de competência do enfermeiro elaborar protocolos terapêuticos de enfermagem na prevenção, 
tratamento e minimização dos efeitos colaterais em pacientes submetidos ao tratamento; medidas de 
prevenção de riscos e agravos por meio da educação dos clientes e familiares, objetiva-se melhorar a 
qualidade de vida do paciente. Os cuidados com o câncer devem ser desde ocorridos no período da 
internação até os denominados paliativos. As condições do meio em que o indivíduo se insere tem 
relação direta com o câncer, a classe econômica no qual se insere e a escolaridade revelam que a taxa 
de sobrevida é menor quanto menor for o poder aquisitivo do indivíduo, isso devido à dificuldade de 
aquisição de insumos importantes para o tratamento eficaz. A atuação do enfermeiro não é apenas dar 
suporte ao paciente, mas sim em aspecto amplo estimular o contexto familiar para que durante todo o 
tratamento os mesmos estejam alinhados quanto o uso de medicações e os cuidados que o paciente 
deve ter no momento da alta. As atribuições do enfermeiro estão relacionadas ao cuidado atemporal, 
individual e que conta com os conhecimentos do profissional em relação à doença e também sobre a 
criatividade do mesmo em reconhecer que os cuidados também devem evoluir conforme a doença 
avance. 
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PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; oncologia; interdisciplinaridade; oncologia; cuidados. 

 
 
7. ORIENTAÇÕES A GESTANTES COM SÍFILIS DURANTE O PRÉ-NATAL 
 
Gislaine Moreira dos Santos; Alessandra Cristina dos Santos Pereira; Jessé Milanez dos Santos 
 
RESUMO 
Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são um grande problema de saúde pública. Temos a 
convicção que a prevenção e promoção da saúde são de suma importância neste contexto. 
Destacamos dentre elas, a sífilis congênita para exaltar a atuação do enfermeiro da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) como profissional intermediário, com suas habilidades inicia com a detecção, diagnóstico 
e tratamento da sífilis. 
 
PALAVRAS-CHAVE: atenção primária; enfermagem; IST. 

 
 
8. A DEPRESSÃO E O ENVOLVIMENTO DO ENFERMEIRO COM O PACIENTE NO 
SETOR DE EMERGÊNCIA E PRONTO SOCORRO 
 
Leonardo Monteiro Felex Polloni; Gilmar dos Santos Soares; Fabrícia Tatiane da Silva Zuque 
 
RESUMO 
A depressão não acomete um grupo específico de pessoas, não possui distinção de crenças, raças, 
etnias, entre outros. Sendo assim qualquer indivíduo pode contrair tal patologia, dessa forma não 
poderia ser diferente com profissionais da saúde, em específico aqueles que tem contato direto com o 
paciente, desde sua chegada ao local onde este profissional trabalha até a dispensa do paciente, ou 
seja, o enfermeiro e sua equipe. Entre tantos locais de atuação de enfermeiros, o pronto atendimento, 
ou seja, o setor de urgência e emergência é o principal setor onde se tem contato com o paciente e seu 
agravante podendo evoluir para óbito ou melhora. Dessa forma é um setor onde o profissional de 
enfermagem pode ter consequente ou inconsequentemente uma ligação com a vítima fazendo com 
que os leve a gerar distúrbios emocionais tais como a depressão. 
 
PALAVRAS-CHAVE: enfermagem depressão; envolvimento profissional enfermeiro paciente; 
emergência pronto socorro. 
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Apresentação Oral 
 

SALA 3 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: 
 
PROFESSORES AVALIADORES: . 
 
 
9. CUIDADOS PALIATIVOS PRESTADOS A PACIENTES TERMINAIS 
HOSPITALIZADOS DIAGNOSTICADOS COM PARKINSON 
 
Irismar Pulquerio Teixeira; Paulo Henrique; Deigilam Cestari Esteves; Paula Roberta Otaviano Soares 
Ferreira. 
 
RESUMO  
O presente estudo possibilitou descrever quais os possíveis cuidados paliativos prestados pela 
enfermagem aos pacientes diagnosticados com doença de Parkinson com diagnóstico terminal. A 
doença de Parkinson afeta a qualidade de vida e a autonomia dos pacientes com diagnóstico terminal 
e a importância dos cuidados paliativos prestados quando não há mais perspectiva de cura, mas 
proporciona alívio da dor ao paciente e familiares. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de 
artigos brasileiros e internacionais que mostra o quanto o enfermeiro é fundamental durante o 
tratamento e a prestação de cuidados paliativos em que a expectativa de cura é inatingível. A população 
idosa mais acometida pela doença de Parkinson após apresentar os primeiros sintomas motores ou 
não-motores, é evidente a necessidade de um acompanhamento diário por um cuidador. Com o 
diagnóstico da doença e recorrentes processos de hospitalizações o paciente perde a autoestima e 
sente abandonado pela família. Posteriormente o com o diagnóstico de terminalidade o parkinsoniano 
precisa de cuidados diferenciados da equipe de enfermagem, zelando pela humanização, tendo 
compaixão, afeto e respeito até a finitude de sua vida. A inclusão de educação continuada, preparo e 
aptidão dos profissionais de enfermagem diante de pacientes com Parkinson com diagnóstico de 
terminalidade é fundamental para o enfrentamento da situação, lembrando que a comunicação clara e 
objetiva entre paciente e profissional torna o tratamento mais humanizado. 
 
PALAVRAS-CHAVE: doença de Parkinson; cuidados paliativos; pacientes terminais. 

 
 
10. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PAPEL DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS 
AOS PACIENTES PORTADORES DE ARTRITE PSORIÁSICA 
 
Irene Evelin Quintana, Vinícius Perciliano da Silva, Juliana de Carvalho Apolinário Coêlho, Deigilam 
Cestari Esteves 
 
RESUMO 
A artrite psoriásica (AP) corresponde a uma doença articular de apresentação clínica variável e 
heterogênea, seja do ponto de vista dermatológico ou reumatológico, associada a comorbidades 
importantes como diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemia, podendo haver múltiplas 
combinações entre seus subtipos. Sua etiologia está ligada a fatores genéticos, imunológicos e 
ambientais interagem entre si até culminarem nas manifestações clínicas cutâneas e articulares. É 
responsável por uma piora na qualidade de vida, afetando significativamente o desenvolvimento físico 
e emocional do indivíduo. Sua prevalência global pode alcançar 1,0% da população com uma incidência 
que varia de 0,01-5,0 a cada 100.000 casos ao ano. No Brasil, a AP é a segunda espondiloartrite com 
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mais frequência no País. Esta enfermidade causa prejuízos físicos e emocionais ao paciente, 
demandando maiores cuidados e atenção no trato dos mesmos. Esse estudo tem por objetivo analisar 
o papel do enfermeiro em relação aos cuidados dos pacientes com artrite psoriásica, bem como abordar 
seus conceitos e contexto histórico. 
 
PALAVRAS-CHAVE: artrite psoriásica; cuidados de enfermagem; aspectos conceituais e etiológicos. 

 
 
11. A IMPLANTAÇÃO DA VACINA CONTRA PAPILOMAVÍRUS HUMANO NO 
PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (PNI) 
 
Roseli de Vasconcellos Honorato Bráz; Fabrícia Tatiane da Silva Zuque Lemes; Daniela Tinti Moreira 
Borges 
 
RESUMO 
A vacina contra o Papiloma Vírus Humano-HPV foi introduzida no calendário vacinal das meninas de 9 
a 14 anos de idade no ano de 2014 pelo Ministério da Saúde (MS) juntamente com o Programa Nacional 
de Imunização (PNI), com o intuito de imunizá-la contra o câncer de colo de útero. E desde 2017 no 
calendário vacinal dos meninos de 12-13 anos e posteriormente, de 11-14 anos de idade, protegendo-
os contra o câncer de pênis. A este respeito, o presente estudo tem como objetivo desvelar 
conhecimentos sobre o HPV, suas causas, consequências e profilaxia evidenciando a eficácia da 
vacina. Com este estudo foi possível concluir a cobertura vacinal do HPV em adolescentes de ambos 
os sexos, dos anos de 2015 a 2020, no município de Andradina, localizada na região noroeste do 
estado de São Paulo. Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e abordagem quantitativa e 
descritiva sobre a cobertura vacinal do HPV neste município. Os dados foram coletados do 
Departamento de Tecnologia da Informação a Serviço do SUS (DATASUS). 
 
PALAVRAS-CHAVE: vacina; HPV; câncer de colo de útero. 

 
 
12. A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA AO PACIENTE 
ONCOLÓGICO 
 
Thaisi Pereira Santana; Karoline Nascimento de Souza; Gilmar Soares; Liliane Patricia Plentz 
 
RESUMO 
Câncer configura um problema de saúde pública e apresenta um elevado índice de mortalidade 
mundial. O cuidado ao paciente com essa doença tem evoluído contribuindo para a sobrevida do 
doente, porém quando diagnosticado este desencadeia reações no âmbito emocional e orgânico. 
Provocando sentimentos negativos, sofrimento, insegurança e medo da morte. Por meio deste estudo 
buscou-se descrever sobre a importância de uma assistência humanizada, com uma visão holística, 
vínculo profissional-paciente, afeto e respeito. O cuidado ao paciente oncológico vai além da sua 
patologia, é preciso saber lidar com reações psicológicas do paciente, da família e com as próprias 
emoções do profissional diante da doença. A comunicação, sempre foi essencial nas relações 
humanas, por meio desta, os profissionais de saúde podem desenvolver uma escuta individualizada 
que permite compreender todas as necessidades do paciente. Na medida em que o diálogo acontece, 
é possível estabelecer um vínculo profissional-paciente, e deste nasce à confiança tão necessária na 
relação de cuidado. A humanização representa um conjunto de ações que visam os cuidados em 
saúde, capazes de conciliar a melhor tecnologia disponível com a promoção de saúde. O enfermeiro 
deve valorizar a existência humana e zelar pela qualidade de vida deste paciente, desenvolver ações 
que contribuem para uma melhora da qualidade de vida. Cabe aos profissionais acompanhar esse 
cenário, que se atualiza constantemente bem como aprimorar as técnicas de cuidados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: assistência da enfermagem; pacientes oncológicos; humanização. 
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SALA 4 – ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 
Google meet: https://meet.google.com/dfs-ksei-bya 
 
PROFESSORES AVALIADORES: Natalia M. Dourado Coelho e Jessé Milanez dos 
Santos. 
 
 
13. A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DO ENFERMEIRO NO PARTO HUMANIZADO 
 
Danielly Vilela Teixeira; Paula Mydore Delgado; Deigilam Cestari Esteves; Graciela Junqueira de Abreu. 
 
RESUMO  
Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e mostra a história da parturição, dos diferentes 
modelos de assistência ao parto e como as mudanças ao longo dos anos fizeram com que a mulher 
perdesse a visão de que o ato de parir necessita de outros protagonistas. Mesmo sendo alto o número 
de cesárias feitas no Brasil, houve uma queda com as novas diretrizes de assistência a concepção, 
que devolve para a mulher o domínio sobre seu corpo, sendo um sujeito ativo nesse momento, e assim, 
evitando a violência obstétrica. Existem inúmeros problemas a serem superados para que a 
humanização seja efetiva na realidade nacional e para que isso aconteça, é de extrema importância 
mostrar que o sistema intervencionista não é imprescindível, e que o objetivo do amparo é dar o mínimo 
de mediações com segurança, fazendo valer os seus desejos e respeitando o processo fisiológico do 
seu corpo. Há uma visão errônea de que o parto humanizado é retrógrado e que o ambiente hospitalar 
está ligado diretamente à segurança da mãe e do seu bebê. Um dos fatores importantes para a escolha 
da humanização no parto é a formação da equipe de profissionais envolvidos, e por isso, o artigo enfoca 
o papel do enfermeiro obstétrico em uma visão integrada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: parto humanizado; enfermagem obstétrica; assistência ao parto. 

 
 
14. PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE ÀS PARASITOSES INTESTINAIS 
 
Orlicio Onofre de Rezende, Natália Marinho, Jessé Milanez dos Santos 
 
RESUMO 
As parasitoses intestinais, causada tanto por helmintos quanto por protozoários, está entre as infecções 
mais prevalentes, principalmente em países em desenvolvimento. Uma das principais causas de 
morbidade e mortalidade humana, especialmente nos países em desenvolvimento nos quais os 
padrões de saúde pública não são tão elevados quanto nos países desenvolvidos. Estão associadas a 
condições climáticas, saneamento deficiente e variáveis econômicas, falta de acesso a água potável, 
alimentação inadequada e hábitos culturais. Embora seja um sério problema de Saúde Pública, as 
parasitoses intestinais tem sido tratadas sem muita importância nos dias de hoje. Esse trabalho tem 
como objetivo elucidar a importância do conhecimento dos profissionais enfermeiros frente às 
parasitoses intestinais. Para tanto foi realizada uma revisão de Literatura de cunho descritivo no ano 
de 2020, tendo como principal base de dados o Scielo, onde foi possível demonstrar que o enfermeiro 
desempenha um papel fundamental na prevenção das parasitoses intestinais por meio da educação 
em saúde. Conclui-se que o enfermeiro, como coordenador da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
é o responsável para que aconteçam mudanças no perfil de saúde da população, assim a enfermagem 
pode atuar na presença de parasitoses intestinais, de maneira criativa e autônoma, ou por meio da 

https://meet.google.com/dfs-ksei-bya?hs=122&authuser=0
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educação em saúde, ou na promoção e até mesmo na reabilitação da saúde dos indivíduos infectados 
por estas doenças. Assim como é preciso que estes profissionais busquem cada vez mais capacitação 
no tocante ao conhecimento a respeito das parasitoses intestinais.  
 
PALAVRAS-CHAVE: enteroparasitos; enfermagem; saúde pública; prevenção. 

 
 
15. IMPORTÂNCIA DA QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS NA ENFERMAGEM. 
 
Leidilaini Costa Lopes, Natália Marinho 
 
RESUMO  
Esse trabalho tem como objetivo evidenciar a necessidade da inclusão da disciplina do ensino de 
Línguas de Sinais - LIBRAS como sendo obrigatória nos cursos de enfermagem e da área da saúde 
em geral. Através de uma pesquisa bibliográfica foi possível identificar que a maioria das instituições 
de ensino tanto públicas como privadas ofertam a disciplina, mas como optativa em conjunto com os 
cursos de licenciatura, faltando assim a especificidade do ensino voltados para a área da saúde. A 
partir dos dados coletados, chegou-se à conclusão de que se faz necessária a conscientização e a luta 
para que a disciplina Libras seja ofertada como obrigatória na matriz curricular nos cursos da área da 
saúde em geral.   
 
PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; libras; inclusão social. 

 
 
16. SAÚDE PÚBLICA NA ÁFRICA DO SUL: Enfermagem na Região Subsaariana 
 
Raquel Sales Rodrigues; Juliana de Carvalho Apolinário Coêlho; Paula Roberta Otaviano Soares 
Ferreira 
 
RESUMO 
A saúde na África é como se fosse uma bomba relógio, pronta para explodir a qualquer momento. 
Milhões de pessoas morrem no continente devido as famosas doenças tropicais, e a situação está indo 
de mal a pior na região. Cada vez mais mulheres morrem no parto. Os serviços de saúde pública são 
precários e, muitas vezes, diagnostica doentes de maneira errada. É o continente com o maior índice 
de mortalidade infantil dos 20 Países com maior índice, 19 são africanos. Mais de 60% dos casos de 
malária de todo o mundo estão neste continente também. Para que a situação da África realmente 
melhore, no caso da saúde, será essencial a intervenção dos países mais ricos. Estes devem aumentar 
o apoio humanitário mandado para os países africanos e também, obviamente, investir mais neste 
problema de saúde do continente. Segundo a OMS, os governos africanos ainda vão precisar investir 
muito mais dinheiro em saúde se quiserem combater outros males, como a pobreza. A África do Sul é 
o que menos tem estrutura para estudos e pesquisas para beneficiar a saúde pública da região. 
 
PALAVRAS-CHAVE: pobreza; HIV/AIDS; malária; fábrica de medicamentos; envelhecimento; 
mortalidade infantil. 

 
 
 
 


