
 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

29/10/2018              Sala 111                       Coordenador: Dra. Maria Clara Padoveze 

 

12h00-12h15 Síntese de evidências para políticas públicas no 
enfrentamento da sífilis congênita 

Mariana de Sales Dias 

12h15-12h30 Influência da categoria gênero na adesão ao 
tratamento da tuberculose 

Giovanna Mariah Orlandi 

12h30-12h45 Apoio na adesão à profilaxia pós-exposição (PEP) 
sexual do HIV por meio de um aplicativo para 
celular  

Alexis Pereira da Silva 

12h45-13h00 Características da adesão á profilaxia pós-
exposição sexual em usuários expostos ao HIV 

Marcos Silva 

13h00-13h15 Percepção do indivíduo sobre o uso da profilaxia 
pós exposição sexual ao HIV 

Carla Luiza Silva 

13h15-13h30 Erros de imunização decorrentes da 
administração/manuseio de vacinas em salas de 
vacina públicas do estado de São Paulo – 2016 

Amanda Bonfim Pereira 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

     29/10/2018            Sala 113                 Coordenador: Dra. Mônica Taminato 

 

12h00-12h15 Regulamentação da comercialização de alimentos 
e consumo de ultraprocessados no ambiente 
escolar por adolescentes brasileiros 

Aline Yukari Kurihayashi 

12h15-12h30 A Influência da Amamentação no 
Desenvolvimento Emocional Infantil: as 
Percepções das Mães 

Áurea Toriyama 

12h30-12h45 Efeito do uso de sabonete com pH neutro a 
levemente acidificado em recém-nascidos a termo 
hospitalizados: ensaio clínico randomizado 

Mily Constanza Moreno Ramos 

 

12h45-13h00 Análise do pH (potencial hidrogeniônico) de 
sabonetes empregados na higiene da pele de 
recém-nascidos e crianças 

Mily Constanza Moreno Ramos 

13h00-13h15 Tempo de permanência do curativo estéril de 
poliuretano em neonatos  

Áurea Toriyama 

13h15-13h30 O uso da internet no cuidado da saúde da criança Claudia Palombo 
 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

     29/10/2018            Sala 117                  Coordenador: Dra. Elizabeth Fujimori 

 

12h00-12h15 Seria a abordagem domiciliar uma estratégia 
adequada para promover Relações parentais e 
desenvolvimento infantil?   

Leticia Aparecida Silva 

12h15-12h30 Avaliação da visita domiciliar em um programa de 
visitação para a primeira infância 

Lislaine Fracolli 

12h30-12h45 Presença da família no atendimento de 
emergência pediátrica hospitalar: aplicação de 
um protocolo 

Francine Pires Mekitarian 

12h45-13h00 Avaliação da capacidade institucional na 
assistência às pessoas idosas com condições 
crônicas na atenção primária de saúde. 

Laura Villaquiran Jimenez 

13h00-13h15 Impacto de uma intervenção educativa sobre 
enfermagem dos sistemas familiares nas atitudes 
e percepções de enfermeiros 

Andréia Cascaes Cruz 

13h15-13h30 Família e o câncer infantil: manifestação dos 
processos-chave da resiliência familiar 

Maria Angélica Marcheti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

     29/10/2018         Sala 333           Coordenador: Dra. Maria Luiza Gonzalez Riesco 

 

12h00-12h15 O contexto do acolhimento na prematuridade em 
hospital amigo da criança com a casa da gestante 

Beatriz Dutra Brazão Lélis 

12h15-12h30 Relação entre a adequação do pré-natal e a 
demanda de atendimentos em pronto-socorro 
obstétrico na rede pública em São Paulo 

Fernanda Marçal Ferreira 

12h30-12h45 Efeito de uma intervenção educacional no 
conhecimento sobre o cuidado pré-concepcional 
entre trabalhadores de saúde da atenção primária 
e na realização de ações do cuidado pré-
concepcional 

Natália Nascimento 

12h45-13h00 A Elaboração do Plano Individual de Parto no 
contexto da Atenção Básica: construção 
colaborativa de material educativo. 

Fernanda Marçal Ferreira 

13h00-13h15 Nutrizes Alagoanas e a realidade quanto ao 
aleitamento materno e o planejamento 
reprodutivo  

Juliana Bento de Lima Holanda 

13h15-13h30 Assistência ao parto na água: desfechos maternos 
e neonatais em um centro de parto normal 

Pamela Vicente Nakazone 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

     29/10/2018         Sala 345           Coordenador: Dra. Maria Fernanda Terra 

 

12h00-12h15 Perfil socioeconômico e Senso de Coerência 
de idosos com a Doença de Parkinson  

Maria Fernanda Baeta  

 

12h15-12h30 Tradução, adaptação cultural e avaliação das 
propriedades psicométricas do Bonn 
Palliative Care Knowledge Test (BPW) para o 
contexto brasileiro 

Vívian Marina Calixto Damasceno 

Spineli  

12h30-12h45 Dor aguda em pacientes internados: análise 
do Diagnóstico e Intervenções de 
Enfermagem 

Amanda Brassaroto Gimenes 

12h45-13h00 Percepções do cuidador informal sobre a 
efetividade do atendimento domiciliar ao 
idoso 

Mateus de Carvalho Maciel 

13h00-13h15 Atividades desenvolvidas em centros dia para 
idosos: proposta de um guia para os serviços 

Flavia Renata Fratezi 

13h15-13h30 A percepção da velhice por senescentes 
voluntários que cuidam de idosos com 
limitações 

Luciana Mitsue Sakano Niwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

     29/10/2018         Sala 349           Coordenador: Dra. Maria do Perpetuo Socorro  

 

 

12h00-12h15 Aplicando a teoria do relacionamento 
interpessoal em enfermagem na intervenção 
para manejamento da ansiedade em usuários 
de substâncias psicoativas  

Caroline Pereira 

12h15-12h30 Intervenção breve grupal para redução do 
padrão de uso de álcool em homens: ensaio 
clínico randomizado 

Erika Leon 

12h30-12h45 Atitudes de estudantes de enfermagem, 
frente ao álcool e o seu uso 

João Carlos Marchiori de Claudio 

12h45-13h00 Impacto da experiência clínica dos estudantes 
de enfermagem em serviços especializados 
em adições nas atitudes frente ao álcool e 
transtornos relacionados 

João Carlos Marchiori de Claudio 

13h00-13h15 Intervenção breve grupal para redução do 
consumo problemático de álcool em mulheres 

Dionasson Altivo Marques 

13h15-13h30 Impacto dos leitos de acolhimento noturno no 
tratamento de usuários de álcool e outras 
drogas: estudo de coorte 

Gabriella de Andrade Boska 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

     29/10/2018         Sala 111           Coordenador: Dra. Suely Itsuko Ciosak 

 

 

16h30-16h45 Terapia ocupacional em saúde coletiva - 
fundamentação para a prática crítica 

Aline  Godoy Vieira 

16h45-17h00 Vulnerabilidades de refugiados árabes na 
atenção primária à saúde: uma revisão de 
escopo 

Luiz Paulo  de Lima Junior 

17h00-17h15 Avaliação da atenção primária a saúde por 
usuários dos municípios integrantes da 4ª 
coordenadoria regional de saúde do rio grande 
do sul  

Juliana Bento de Lima Holanda 

17h15-17h30 As interações entre mães e enfermeiras nas 
visitas domiciliares sob a perspectiva da 
fenomenologia 

Flávia Corrêa Porto de Abreu-

D'Agostini 

 

17h30-17h45 Práticas de cuidado em saúde de mulheres 
assentadas no semiárido nordestino 

Erika Carolina Fernandes Lima 

17h45-18h00 Avaliação dos serviços de atenção primária à 
saúde em tendências nas teses brasileiras    

Teresinha Heck Weiller  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

    29/10/2018         Sala 113         Coordenador: Dra. Claudia Nery Teixeira Palombo 

 

 

16h30-16h45 Construção e validação de uma escala de 
autoeficácia para famílias de crianças/adolescentes 
com doença renal crônica  

Ligia Simões Ferreira 

16h45-17h00 Manejo dos profissionais de saúde da América 
Latina no tratamento do lúpus eritematoso 
sistêmico juvenil  

Andrea Aoki 

17h00-17h15 Panorama da medicina do adolescente no Estado 
de São Paulo: visão dos enfermeiros  

Hingrid Robba 

17h15-17h30 Compreendendo a experiência de profissionais da 
saúde frente à tentativa de suicídio de crianças e 
adolescentes 

Danila Maria Batista Guedes 

17h30-17h45 Percepção das mães sobre a Norma Brasileira de 
substitutos do leite materno 

Camila Zilli Palmeiro Fedalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

29/10/2018         Sala 117      Coordenador: Dra. Aurea Tamami Minagawa Toriyama 

 

 

16h30-16h45 Ações direcionadas às famílias de crianças com 
deficiências em unidades básicas de saúde da 
família 

Maria Angélica Marcheti 

16h45-17h00 Prioridades para implantação do cuidado 
centrado no paciente e na família em unidades 
materno-infantil e pediátrica segundo a equipe 
de enfermagem 

Lilian Rodrigues Martins 
Botelho 

17h00-17h15 Guia para entrevistas com famílias: estratégia 
para desenvolver habilidades no enfermeiro 
novato 

Larissa Guanaes dos Santos 

17h15-17h30 Validação clínica do diagnóstico de enfermagem 
“Risco de atraso no desenvolvimento infantil” 
proposto para a taxonomia da NANDA-I. 

Nádia Proença 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

29/10/2018         Sala 333      Coordenador: Dra. Maria Luiza Gonzalez Riesco 

 

 

 

16h30-16h45 Qualidade da assistência pré-natal em Nampula – 
Moçambique 

Belarmina Reis 

16h45-17h00 Avaliação da dor perineal, cicatrização e satisfação da 
mulher no pós-parto com o reparo perineal com o uso 
de cola cirúrgica e fio de sutura: estudo transversal  

Percela Moscoso Tence Marks 

 

17h00-17h15 Ensaio clínico sobre o uso da cola cirúrgica no reparo 
de episiotomia e lacerações perineais  

Adriana de Sousa Caroci  

 

17h15-17h30 O uso da anticoncepção de emergência entre mulheres 
usuárias de unidades básicas de saúde em três capitais 
brasileiras 

Natália Nascimento 

17h30-17h45 Sexualidade, Maternidade e Saúde: a experiência da 
Mulher portadora de HIV 

Cindy Ferreira Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

 

29/10/2018             Sala 345                                   Coordenador: Dra. Wilma Resende 

 

 

16h30-16h45 Tradução, adaptação cultural e análises 
psicométricas do Morrow Assessment of 
Nausea and Emesis (MANE) para o Brasil: 
protocolo do estudo 

Geovanna Maria Isidoro 

16h45-17h00 Condições nutricionais de idosos muito 
velhos  

Denise Philomene Joseph Van Aanholt 

17h00-17h15 Quem são e como vivem idosos muito 
velhos de Aracaju 

Barbara Bartuciotti Giusti  

 

17h15-17h30 Estilo de vida e associações com a 
longevidade de idosos muito velhos 

Wilma Lima 

17h30-17h45 Comunicação de metas de cuidados com 
paciente e família: avaliação do cuidado ao 
paciente idoso 

Paulo Rodrigues 

17h45-18h00 Programa melhor em casa: avaliação da 
terapia nutricional enteral domiciliar no 
município de São Paulo 

Denise Philomene Joseph Van Aanholt 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

29/10/2018             Sala 349            Coordenador: Dra. Marcia Aparecida de Oliveira 

 

 

16h30-16h45 Histórias de vida de pessoas com transtorno 
mental: o antes e depois da lei 10.216 

Cristhian Ricardo Schieck 

16h45-17h00 O acesso das mulheres a serviços 
comunitários de saúde mental em álcool e 
outras drogas: uma Revisão de Escopo 

Thais Yshida Cestari Lockley 

17h00-17h15 Saúde mental de crianças escolares: o que a 
família pensa a respeito 

Lany Leide de Castro Campelo 

17h15-17h30 Relação entre desempenho individual no 
trabalho, transtorno mental comum e o uso 
de álcool e drogas em militares 

Suellen Cristina da Silva Chaves 

17h30-17h45 Evidências de Validação do Instrumento 
"Avaliação Global das Necessidades 
Individuais –Rastreio Rápido”. 

Rosana Ribeiro Tarifa 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

30/10/2018             Sala 111                                   Coordenador: Dra. Célia Sivalli 

 

 

12h00-12h15 Sistematização da assistência de enfermagem 
na rede de atenção básica de São Leopoldo: 
cuidados ao usuário com lesão de pele  

Sandra Maria Cezar Leal 

12h15-12h30 Interface entre saúde coletiva e o doutorado 
em enfermagem na perspectiva das disciplinas  

Érica Gomes Pereira 

12h30-12h45 Bases conceituais dos programas de 
enfrentamento da violência doméstica contra a 
criança na atenção primária à saúde:  revisão 
de escopo 

Cibele Monteiro Macedo 

12h45-13h00 Desenvolvimento e validação do instrumento 
percepção sobre discriminação racial 
interpessoal nos serviços de saúde (DRISS) 

Patricia Lima Ferreira Santa Rosa 

   
13h15-13h30 Continuidade do cuidado da alta hospitalar 

para a atenção primaria à saúde: a prática 
espanhola 

Maria Fernanda Baeta  

 

 

 

 

 



 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

30/10/2018       Sala 113        Coordenador: Dra. Aurea Tamami Minagawa Toriyama 

 

 

12h00-12h15 Efeito de uma tecnologia educativa sobre a 
estimulação domiciliar de crianças nascidas 
prematuras: ensaio clínico não randomizado. 

Jamile Morelo 

12h15-12h30 Adaptação e validação de uma escala de 
avaliação de riscos de lesão de pele em 
neonatos em unidade de terapia intensiva 
neonatal 

Sandra Maria Cezar Leal  

12h30-12h45 Análise do crescimento pôndero-estatural de 
lactentes cujas mães consumiram cocaína 
e/ou crack durante o período gestacional 

Gustavo Selenko De 
Aquino 

12h45-13h00 Estratégia de enfrentamento do câncer por 
crianças com uso de jogo de tabuleiro 

Larissa Fernandes De 
Menezes 

13h00-13h15 Escuta qualificada no cuidado de crianças 
vítimas de violência intrafamiliar 

Ediana Ferreira Cereja 
De Souza 

 

 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

30/10/2018             Sala 117                    Coordenador: Dra. Ana Luiza Vilela Borges 

 

 

12h00-12h15 Impacto de uma intervenção educativa 
sobre enfermagem dos sistemas familiares 
nas atitudes e percepções de enfermeiros 

Andréia Cascaes Cruz 

12h15-12h30 Guia para entrevistas com famílias: 
estratégia para desenvolver habilidades no 
enfermeiro novato 

Larissa Guanaes Dos Santos 

12h30-12h45 Distúrbios nutricionais infantis: avaliação 
do enfermeiro na prevenção de doenças 
metabólicas  

Carla Luiza Silva  

12h45-13h00 Perfil dos dependentes químicos em 
situação de rua atendidos pelo programa 
recomeço/cratod submetidos a internação 
psiquiátrica 

Maria Regina Camargo Ferraz 
Souza 

13h00-13h15 Estudo de implementação de um sistema 
de vigilância epidemiológica para 
endoftalmites após procedimentos 
oftalmológicos invasivos 

Reginaldo Adalberto De Luz 

13h15-13h30 Insatisfação com o peso corporal e 
comportamentos de risco à saúde em 
adolescentes brasileiros: estudo de riscos 
cardiovasculares em adolescentes 

Luciane Simões Duarte 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

30/10/2018          Sala 333              Coordenador: Dra. Marcia Aparecida de Oliveira 

 

 

12h00-12h15 As competências do enfermeiro da 
atenção primária à saúde no âmbito da 
saúde mental: revisão de escopo 

Carolina Simão 

12h15-12h30 Adaptação transcultural e validação da 
escala "emerging adult reasons for 
substance use - ears” para uso no brasil 

Rosana Ribeiro Tarifa 

12h30-12h45 Autoimagem e repercussões sociais para 
usuários de substâncias psicoativas: uma 
abordagem problematizadora 

Valquiria Souto 

12h45-13h00 Associação dos fatores climáticos na 
trajetória espaço temporal da incidência 
da tuberculose no município de ribeirão 
preto, são paulo, brasil, 2007-2017. 

Fabio Muniz De Holanda 
Bento  

13h00-13h15 Tuberculose nas unidades prisionais 
paulistas 

Fabio Muniz De Holanda 
Bento  

13h15-13h30 Aplicando a teoria do relacionamento 
interpessoal em enfermagem na 
intervenção para manejamento da 
ansiedade em usuários de substâncias 
psicoativas  

Caroline Pereira 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

30/10/2018             Sala 345                                Coordenador: Dra. Cassiane Dezoti 

 

 

12h00-12h15 Processo de enfermagem no período pré-
operatório: ferramenta para sistematizar a 
assistência de enfermagem  

Cristiane Abrahão 

12h15-12h30 Construção e validação de indicadores de 
qualidade assistencial em centros dia para 
idosos  

Flavia Renata Fratezi 

12h30-12h45 Percepção de trabalhadores de enfermagem 
frente ao processo de readaptação funcional 
por adoecimento - nota prévia 

Raíssa Ottes Vasconcelos  

12h45-13h00 Aids, família e cuidado: efeitos no 
tratamento de indivíduos que vivem com 
HIV/AIDS 

Analice Cristhian Flavio 
Quintanilha 

13h00-13h15 As relações de poder na conformação das 
práticas de doação de sangue 

Stela Milagres 

13h15-13h30 Medidas para adequação de fluxos de 
atendimento em unidade de urgência 
hospitalar na região metropolitana de Porto 
Alegre-RS 

Henrique Meirelles 
Boldori 

 

 



 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

30/10/2018             Sala 349                      Coordenador: Dra. Maria Fernanda Terra 

 

 

12h00-12h15 Avaliação da rede de atenção às hepatites 
virais no estado de Mato Grosso - MT 

Josué Souza Gleriano 

12h15-12h30 O programa de residência em 
enfermagem como melhoria da prática 
profissional 

Bruno Oliveira 

12h30-12h45 Desenvolvimento da parentalidade 
positiva no cuidado à primeira infância: 
construção das competências da 
enfermeira 

Kesley De Oliveira Reticena  

12h45-13h00 Práticas avançadas de enfermagem na 
atenção primária à saúde: subsídios para o 
desenvolvimento e implementação em 
um sistema local de saúde 

Manoel Vieira De Miranda 
Neto 

13h00-13h15 Os incentivos sociais e a proteção social 
na adesão de pacientes ao tratamento da 
tuberculose no município de São Paulo 

Giovanna Mariah  Orlandi  

13h15-13h30 Internações por condições sensíveis à 
atenção primária: existe alguma 
associação com aquisição de infecção 
relacionada à assistência à saúde? 

Ercilia Evangelista Porto 

 


