
 

 
Lista de Trabalhos Aprovados 

 

 
Sala: 01      Horário: 14h00min às 18h00min 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: Campanha de doação de leite humano em uma maternidade de 

Manaus: um relato de experiência. 
Relatoria: Amanda Glaucia Nunes Pereira 

Ordem de apresentação: 1º  
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: Estresse ocupacional entre enfermeiros que atuam em bloco 
cirúrgico: revisão integrativa de literatura. 

Relatoria: Amanda Keite Vitor Garcia 
Ordem de apresentação: 2º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 

Título do Trabalho: Relato de experiência - o facilitador da saúde no crescimento 
educacional da promoção à saúde. 
Relatoria: Andrea Pinto de Carvalho 

Ordem de apresentação: 3º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: Avaliação da perceptiva de saúde de pessoas vivendo com 
HIV/AIDS no estado do Amazonas. 

Relatoria: Antônio Sávio Inácio 
Ordem de apresentação: 4º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: Caracterização sociodemográfica dos óbitos por Acidente 
Vascular Encefálico na região norte 2000-2015. 
Relatoria: Antônio Sávio Inácio 

Ordem de apresentação: 5º 
  



 

 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: Humanização e acolhimento ao paciente em um ambiente 
hospitalar: relato de experiência. 

Relatoria: Brenner Kássio Ferreira de Oliveira 
Ordem de apresentação: 6º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: O ensino da disciplina saúde indígena nos cursos superiores de 

enfermagem em Manaus. 
Relatoria: Dorisnei Xisto de Matos 
Ordem de apresentação: 7º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 

Título do Trabalho: O papel do enfermeiro no tratamento e prevenção do HPV no 
homem: análise de revisão bibliográfica. 

Relatoria: Elane Cosmo Roque 
Ordem de apresentação: 8º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: A visão do acadêmico de enfermagem sobre o cuidado à lesão 

por pressão. 
Relatoria: Fabiana de Paula Gomes 

Ordem de apresentação: 9º 
 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: A enfermagem no acompanhamento ambulatorial no tratamento 
da hanseníase: um relato de experiência. 

Relatoria: Felipe Alves de Almeida 
Ordem de apresentação: 10º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 
Título do Trabalho: Educação em saúde sobre o câncer do colo de útero e o HPV 

com profissionais de uma creche de Manaus: um relato de experiência. 
Relatoria: Felipe Alves de Almeida 

Ordem de apresentação: 11º 
 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: Relato de experiência: a percepção de um acadêmico de 
enfermagem sobre a assistência ao paciente com Infarto do Miocárdio sem 

Supradesnível do Segmento ST (IAMSSST). 
Relatoria: Jhony Yutar do Couto Goes Oliveira 

Ordem de apresentação: 12º 
  



 

 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: Relato de experiência: a percepção de um acadêmico de 
enfermagem sobre a avaliação física extracardíaca de detecção precoce de choque 

cardiogênico no período pós-infarto. 
Relatoria: Jhony Yutar do Couto Goes Oliveira 
Ordem de apresentação: 13º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: A aplicação da metodologia de Brainstorming na abordagem dos 
acadêmicos de enfermagem sobre a prevenção de lesões por pressão. 
Relatoria: Juliana Campelo Costa 

Ordem de apresentação: 14º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: A atuação da enfermagem do diagnóstico ao tratamento de 

endometriose: uma percepção acadêmica. 
Relatoria: Juliana Girão de Almeida 
Ordem de apresentação: 15º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 

Título do Trabalho: Estrutura das representações sociais sobre o cuidar da pessoa 
com HIV/AIDS entre profissionais de saúde que atuam no Programa de IST/AIDS de 

Manaus-AM. 
Relatoria: Kalry Miranda Oliveira Queiroz 
Ordem de apresentação: 16º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 

Título do Trabalho: Práticas educativas na saúde do homem com enfoque em 
doenças neurológicas. 
Relatoria: Lorena Cavalcante Lobo 

Ordem de apresentação: 17º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 
Título do Trabalho: Práticas educativas de equipe multiprofissional em uma 

enfermaria neurocirúrgica. 
Relatoria: Lorena Cavalcante Lobo 
Ordem de apresentação: 18º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 

Título do Trabalho: A consulta de enfermagem na visita domiciliar a pessoa com 
tetraplegia: um relato de experiência. 

Relatoria: Lorena Cavalcante Lobo 
Ordem de apresentação: 19º 
  



 

 

Sala: 02      Horário: 14h00min às 18h00min 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 

Título do Trabalho: Dificuldades encontradas por enfermeiros na assistência a 
crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual: uma revisão integrativa. 
Relatoria: Maira Emmanuelly dos Anjos Sousa 

Ordem de apresentação: 1º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: A importância do enfermeiro e os desafios encontrados em uma 
instituição de longa permanência para idosos: relato de experiência. 

Relatoria: Maricelia dos Santos Fernandes 
Ordem de apresentação: 2º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: Experiências de acadêmicos de enfermagem na aplicação da 
SAE em prática hospitalar. 
Relatoria: Natália Rayanne Souza Castro 

Ordem de apresentação: 3º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar” 
Título do Trabalho: Fatores predisponentes para o aparecimento de lesão por 

pressão em pacientes internados em um hospital especializado em doenças 
infectocontagiosas de Manaus. 
Relatoria: Rafael Albuquerque Auzier 

Ordem de apresentação: 4º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 
Título do Trabalho: A prática da enfermagem junto à pacientes da clínica médica 
em um hospital público de Manaus. 

Relatoria: Rodrigo da Silva Ramos 
Ordem de apresentação: 5º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: Perfil das intercorrências clínico obstétricas de pacientes 
internadas na uti materna de uma maternidade pública em Manaus/Amazonas. 
Relatoria: Rodrigues Ferreira de Souza 

Ordem de apresentação: 6º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 
Título do Trabalho: Aspectos da atenção pré-natal de mães de recém-nascidos 

internados em uti neonatal de maternidades em Manaus/Amazonas. 
Relatoria: Rodrigues Ferreira de Souza 
Ordem de apresentação: 7º 

  



 

 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: A utilização do protocolo de segurança – cirurgias seguras 
salvam vidas: um relato de experiência no centro cirúrgico de um hospital público em 

Manaus. 
Relatoria: Thaís Moreno Lima 
Ordem de apresentação: 8º 

 
Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 

Título do Trabalho: Os entraves para aplicabilidade da sistematização da assistência 
de enfermagem na consulta do pré-natal de baixo risco. 
Relatoria: Yara Nayá Lopes de Andrade Goiabeira 

Ordem de apresentação: 9º 
 

Eixo: I. “A importância da enfermagem no contexto holístico do cuidar" 
Título do Trabalho: Os serviços de saúde e as experiências de travestis e 

transexuais. 
Relatoria: Andressa Gabrielly Oliveira Faria Macedo 
Ordem de apresentação: 10º 

 
Eixo: II. “Aspectos éticos e o exercício da enfermagem para o avanço da profissão” 

Título do Trabalho: Aplicação de metodologias ativas na educação permanente com 
profissionais de enfermagem: um relato de experiência. 

Relatoria: Felipe Alves de Almeida 
Ordem de apresentação: 11º 
 

Eixo: II. “Aspectos éticos e o exercício da enfermagem para o avanço da profissão" 
Título do Trabalho: A percepção de acadêmicos de enfermagem sobre a atuação da 

enfermagem no interior do estado do amazonas. 
Relatoria: Lourdes Rodrigues Silva 
Ordem de apresentação: 12º 

 
Eixo: II. “Aspectos éticos e o exercício da enfermagem para o avanço da profissão” 

Título do Trabalho: Percepção dos acadêmicos de enfermagem acerca do processo 
de ensino da sistematização da assistência de enfermagem. 

Relatoria: Yara Nayá Lopes de Andrade Goiabeira 
Ordem de apresentação: 13º 
 

Eixo: II. “Aspectos éticos e o exercício da enfermagem para o avanço da profissão" 
Título do Trabalho: Estratégia multimodal: identificação dos motivos para não 

adesão a higienização das mãos entre servidores de um hospital especializado em 
doenças infectocontagiosas de Manaus. 

Relatoria: Adrielly Lizandra Batista Soprano 
Ordem de apresentação: 14º 
  



 

 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: Projeto de extensão: sua importância no desenvolvimento 
acadêmico do enfermeiro. 

Relatoria: Alice Gabriella de Lima Villar 
Ordem de apresentação: 15º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 
Título do Trabalho: Planejamento estratégico para cumprimento das 

condicionalidades de saúde do programa bolsa família (PBF). 
Relatoria: Ana Beatriz Gomes Guimarães 
Ordem de apresentação: 16º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: A percepção de acadêmicos frente ao processo de enfermagem 
em um caso de mastite: um relato de experiência. 

Relatoria: Ana Beatriz Gomes Guimarães 
Ordem de apresentação: 17º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 
Título do Trabalho: A assistência domiciliar e os cuidados ao idoso - um relato de 

experiência acadêmica. 
Relatoria: Ana Beatriz Gomes Guimarães 

Ordem de apresentação: 18º 
 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: Atuação do familiar acompanhante de idoso em um hospital do 
interior do amazonas: um relato de experiência. 

Relatoria: Ana Maria Souza da Costa 
Ordem de apresentação: 19º 
 

Sala: 03      Horário: 14h00min às 18h00min 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem" 
Título do Trabalho: A importância do estágio supervisionado e sua contribuição para 

o desenvolvimento do cuidar holístico: um relato de experiência. 
Relatoria: Beatriz Souza Franco 
Ordem de apresentação: 1º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: Vivências de acadêmicos de enfermagem em uma extensão 
universitária no interior do Amazonas: relato de experiência. 

Relatoria: Brenner Kássio Ferreira de Oliveira 
Ordem de apresentação: 2º 
  



 

 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: Relato de experiência: a aplicação do Sistema Manchester de 
Classificação de Risco e as implicações deste processo perante à população de um 

hospital público de Manaus-AM. 
Relatoria: Cristhallay Silva Cavalcante 
Ordem de apresentação: 3º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem" 

Título do Trabalho: Capacitação em salvamento aquático de universitários de uma 
instituição pública. 
Relatoria: Elisson Gonçalves da Silva 

Ordem de apresentação: 4º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem" 
Título do Trabalho: Assistência de enfermagem ao idoso com Acidente Vascular 

Encefálico e Hipertensão Arterial Sistêmica internado em um hospital do interior do 
Amazonas: um relato de experiência. 
Relatoria: Emily Gabriele Cavalier de Almeida 

Ordem de apresentação: 5º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 
Título do Trabalho: Monitoria acadêmica: um instrumento facilitador no processo 

ensino-aprendizagem na formação do enfermeiro. 
Relatoria: Igor de Oliveira Reis 
Ordem de apresentação: 6º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: Enfermagem Militar: características dos trabalhos científicos 
publicados acerca da temática no Brasil. 
Relatoria: Igor de Oliveira Reis 

Ordem de apresentação: 7º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 
Título do Trabalho: Confecção de um painel educativo sobre autocuidado e higiene 

para pacientes usuários de sonda vesical de demora: um relato de experiência. 
Relatoria: Isabella Soares Pinheiro Pinto 
Ordem de apresentação: 8º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: A percepção de estudantes de enfermagem acerca da 
implementação de liga acadêmica em uma Instituição de Ensino Superior - IES na 

cidade de Manaus-AM. 
Relatoria: Ítalo Silveira Dias Cruz 
Ordem de apresentação: 9º 

  



 

 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem" 

Título do Trabalho: A experiência do enfermeiro frente ao serviço voluntário de 
enfermagem e implicações para formação profissional em uma maternidade de 

Manaus – AM: relato de experiência. 
Relatoria: Jackeline Vieira Guimarães 
Ordem de apresentação: 10º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem" 

Título do Trabalho: Simulação clínica como instrumento de aprendizado na disciplina 
de gestão em enfermagem. 
Relatoria: Jéssica Oliveira de Andrade 

Ordem de apresentação: 11º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 
Título do Trabalho: A percepção de acadêmicos de enfermagem sobre a expansão 

e interiorização do curso no estado do amazonas: relato de experiência. 
Relatoria: Lourdes Rodrigues Silva 
Ordem de apresentação: 12º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: Gerenciamento de enfermagem em unidade de saúde de nível 
secundário: relato de experiência. 

Relatoria: Lucas Brito do Nascimento 
Ordem de apresentação: 13º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 
Título do Trabalho: Avaliação e monitoramento em saúde na perspectiva do 

enfermeiro. 
Relatoria: Patrícia Rodrigues Pontes 
Ordem de apresentação: 14º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 

Título do Trabalho: O ensino em serviço como modalidade de formação de 
enfermeiros obstétricos: reflexões a partir da vivência na residência em enfermagem 

obstétrica. 
Relatoria: Rodrigues Ferreira de Souza 
Ordem de apresentação: 15º 

 
Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem" 

Título do Trabalho: Vivências dos acadêmicos de enfermagem durante aula prática 
hospitalar com base na Teoria de Peplau. 

Relatoria: Vanessa de Oliveira Gomes 
Ordem de apresentação: 16º 
  



 

 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem" 

Título do Trabalho: Sentimentos vivenciados pelos acadêmicos de enfermagem no 
primeiro contato com paciente hospitalizado portador de ferida crônica. 

Relatoria: Vanessa de Oliveira Gomes 
Ordem de apresentação: 17º 
 

Eixo: III. “Formação, Inovação e Gestão em Enfermagem” 
Título do Trabalho: Uso de metodologias ativas na disciplina de fisiologia humana 

no curso de enfermagem no interior do Amazonas: relato de experiência. 
Relatoria: Vanessa Vasconcelos Duarte 
Ordem de apresentação: 18º 


