NORMAS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
1. O relator terá 15 minutos para explanação do trabalho, nos dias e horários
estipulados.
2. Os trabalhos orais deverão ser apresentados com projetor de multimídia
(datashow), que estará disponível no auditório.
3. O relator deverá deixar o arquivo do seu trabalho para um membro da comissão
científica 15 min antes do início das apresentações do período.
4. A não participação do relator implicará na eliminação do trabalho nos anais do
evento.

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO EM FORMATO DE PÔSTER
1. Os trabalhos apresentados em formatos pôster devem ser autoexplicativos, com
dimensão de 90 cm de largura por 120cm de altura, sendo possível a leitura a 2
metros de distância.
2. O relator terá 5 minutos para explanação do trabalho junto à banca examinadora,
nos dias e horários estipulados.
3. Os trabalhos apresentados no formato de pôster devem ser fixados no local
indicado no início do período da apresentação (manhã as 8:00; tarde 13:00) e
deverão permanecer fixados até o final do período.
5. A não participação do relator implicará na eliminação do trabalho nos anais do
evento.

TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÃO ORAL
Tema: Gestão, tecnologias e inovações na saúde e enfermagem
Quinta feira 18/05 - Horário 13:30 - TECNOLOGIAS PARA O CUIDADO NO
TERCEIRO PERÍODO DO TRABALHO DE PARTO PARA PREVENÇÃO DE
HEMORRAGIA E MORTE MATERNA: REVISÃO SISTEMÁTICA INTEGRATIVA
Tema: Cuidado em saúde e enfermagem
Quinta feira 18/05 - Horário 13:45 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO:
PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO E ENFERMAGEM PELO PROJETO CPP
Tema: Educar e Pesquisar em saúde e enfermagem
Sexta feira 19/05 - Horário - 10:20 - ESTRESSE ENTRE DOCENTES E SUA
RELAÇÃO COM O TRABALHO NO ENSINO SUPERIOR
Tema: Atenção à Saúde Pública
Sexta feira 19/05 - Horário - 10:35 - MORTALIDADE POR DOENÇAS DO
APARELHO CIRCULATÓRIO EM IDOSOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA:
1998 – 2014

TRABALHOS APROVADOS PARA APRESENTAÇÕES EM FORMATO DE
PÔSTER
QUINTA FEIRA 18/05 – PERÍODO DA MANHÃ
HORÁRIO DE APRESENTAÇÕES: 10:15
Identificação
RE 01

Título
Associação

entre

Apresentador

fragilidade

e

escore Thais

cognitivo em idosos
RE 03

Análise do perfil e dos resultados do Cecilia
tratamento de pacientes tabagistas

RS 04

Relato de experiência: ginástica laboral na Larissa
prevenção de doenças ocupacionais em uma
unidade de saúde

RE 05

Autonomia do profissional enfermeiro na

Yanka

atenção primária
RS 06

Projeto de feridas na formação acadêmica de Cristina
estudantes de enfermagem

RE 07

Avaliação da evolução da demência entre

Carlos

pacientes portadores de doença de
Parkinson e doença de Alzheimer
RS 08

Diagnósticos no cuidado de enfermagem à Thayne
idosas diabéticas residentes em uma ILPI

RE 09

Prevalência dos riscos apresentados por Brenda
gestantes

de

alto

risco

atendidas

no

ambulatório de um hospital-escola
RE 10

Prevalência e fatores de riscos associados Brenda
ao baixo peso ao nascer em um município
do Paraná

RE 11

Relação entre posição acadêmica no ensino Marcos
superior e condutas de saúde

RS 12

Síndrome

da

fragilidade

em

idosos Bruno

internados
RS 13

Caracterização de testes de papanicolaous

Luciana

realizados em uma unidade de saúde da
família
RS 14

Conhecimento do profissional enfermeiro Ana Caroline
atuante na atenção primária à saúde sobre a
doença celíaca

RS 15

Vivência da puericultura em grupo no

Ana Caroline

município de Ponta Grossa, Paraná

QUINTA FEIRA 18/05 – PERÍODO DA TARDE
HORÁRIO DE APRESENTAÇÕES: 15:30
RS 16

Análise da-referência da APS para um Caroline
serviço especializado em pré-natal de alto
risco entre 2013-2015.

RE 17

Percepção

crítica

de

preceptores

de Karine

odontologia sobre o estágio no SUS

RE 18

Satisfação com a vivência acadêmica entre Vivian
concluintes de uma universidade pública
brasileira

RS 19

Fatores de risco gestacionais correlatos à Camila
idade materna

RS 20

Avaliação da cognição e impacto da saúde Lilian
bucal na qualidade de vida em idosos com
depressão

RS 21

Avaliação do impacto da saúde bucal sobre Dyenili
a qualidade de vida em pacientes em
hemodiálise

RE 22

Opiniões

críticas

de

acadêmicos

de Marcos

odontologia sobre o estágio no SUS
RE 23

Segurança

do

paciente

pediátrico

em Nayara

odontologia hospitalar – protocolo em UTI

RE 24

Atuação de residentes de odontologia e Nayara
enfermagem na educação em saúde sobre
aleitamento materno: relato de experiência

RS 26

Avaliação das práticas da atenção ao parto Camila
em uma maternidade do Sul do Brasil

RE 27

Diagnósticos de enfermagem de pacientes Carla
idosos em uma unidade de terapia intensiva
de um hospital de ensino

RE 28

Educação em saúde para um grupo de Rafaeli
hipertensos

RE 29

Diagnósticos de enfermagem em pacientes

Luciana

com úlcera venosa
RS 30

Campanha novembro azul como estratégia

Roberta

de promoção à saúde

SEXTA FEIRA 19/05 – PERÍODO DA MANHÃ
HORÁRIO DE APRESENTAÇÕES: 09:50
RS 31

Hábitos e qualidade de sono em idosos da Kamila
comunidade

RS 32

Frequência

de

complicações

mamárias Larissa

dentro de uma maternidade na cidade de
Ponta Grossa-Paraná

RS 33

Alto e baixo risco para quedas em idosos em Kamila
atendimento ambulatorial

RS 34

Atuação da equipe de enfermagem frente Suellen
acidentes com materiais perfurocortantes
em um hospital escola

RS 35

Avaliação nutricional e fatores relacionados Thayne
em idosos institucionalizados

RE 36

Avaliando a ocorrência de fissura mamária Patricia
em mulheres atendidas no projeto CEPP

RS 37

Atenção à saúde das pessoas portadoras de Alessandra
deficiência nas unidades básicas de saúde
de ponta grossa.

RE 39

Relato

de

experiência

da

atuação

de Alessandra

enfermeiras na residência multiprofissional
em saúde do idoso
RS 40

RE 42

RS 44

Implementação das diretrizes de boas Thalita
práticas obstétricas de atenção ao parto e
nascimento em uma maternidade e centro
obstétrico
Reconhecimento das situações de violência Thiane
obstétrica em uma maternidade escola do
estado do Paraná
Atenção à saúde das pessoas portadoras de Alessandra
deficiência nas unidades básicas de saúde
de Ponta Grossa.

RE 45

Relação entre estresse e o processo de Carlos
trabalho do cirurgião-dentista no Sistema
Único de Saúde

RE 46

Autopercepção de saúde da população Geiza
adulta brasileira – estudo de base nacional

