
Parecer final de avaliação de trabalhos submetidos a V Jornada Cientifica Faculdade Mauricio 

de Nassau 

Título do trabalho Resultado 

1) A alimentação e o risco de desenvolvimento do câncer. Aceito 

2) Estratégia de prevenção a lesão por pressão pela equipe de enfermagem nas 

unidades hospitalares. 
Aceito 

3) Fatores que impactam negativamente a saúde mental dos profissionais de 

enfermagem do Centro de Atenção Psicossocial. 
Aceito 

4) Acidentes com perfuro cortantes em trabalhadores da saúde pelo não uso de 

equipamento de proteção individual (EPI). 
Aceito 

5) As múltiplas situações que desencadeiam o adoecimento mental nos profissionais 

da estratégia de saúde da família. 
Aceito 

6) Fatores associados a ocorrência de Lesão Por Pressão (LPP). Aceito 

7) Percepção de estudantes de Enfermagem sobre segurança do paciente: Revisão de 

literatura. 
Aceito 

8) Adoção de boas práticas relacionadas ao protocolo de cirurgia segura. Aceito 

9) Análise dos casos de sífilis congênita em puérperas e parturientes: em um hospital 

estadual da cidade de Parnaíba Piauí. 
Aceito  

10) Educação em saúde: principio básico em primeiros socorros para professores e 

alunos na escola. 
Aceito 

11) O papel do responsável técnico de enfermagem no hospital geral. Aceito 

12) Espiritualidade como estratégia de enfrentamento para pacientes de 

enfrentamento para pacientes oncológicos: uma visão da enfermagem. 
Aceito 

13) Imunoterapia: esperança para o tratamento do câncer. Aceito 

14) O acolhimento ao paciente com intenção suicida no hospital: ima visão da 

enfermagem 
Aceito 

15) Assistência á puérpera com o recém nascido em UTI neonatal: estudo situacional 

de um hospital do município de Parnaíba – PI 
Aceito 

16) Assistência humanizada de enfermagem prestada a parturiente em trabalho de 

parto normal. 
Aceito 

17) Assistência de enfermagem no controle da dor oncológica: uma revisão de 

literatura. 
Aceito 

18) O lúdico como recurso das ações de educação em saúde do Projeto Meu Amigo 

Enfermeiro. 
Aceito 

19) Encontro de formação política para usuários, familiares e amigos da saúde mental: 

relato de experiência. 
Aceito 

20) O percentual de gordura: o que é? Qual a importância? Quais os métodos? Qual 

o ideal? 
Aceito 

21) A implementação da higienização das mãos e os desafios para segurança do 

paciente.  
Aceito 

22) Avaliação das ações de enfermagem para previr a prática da automedicação em 

idosos na atenção primária: uma revisão de literatura. 
Aceito 

23) A importância do pré-natal de baixo risco realizado por enfermeiros: uma revisão 

de literatura. 
Aceito 

24) Assistência de enfermagem no extravasamento de quimioterápicos. Aceito 
25) A incidência de lesões por pressão e as medidas para prevenir sua ocorrência: uma 

revisão da literatura 
Aceito 

26) A ocorrência de eventos adversos e os fatores contribuintes relacionados ao 

processo de trabalho em saúde 

Aceito 

27) Humanização na assistência: a enfermagem frente aos pacientes com transtornos 

mentais: uma revisão de literatura 
Aceito 



28) Educação em saúde: a importância da participação da comunidade na prevenção 

de doenças cardiovasculares: uma revisão de literatura. 
Aceito 

29) A importância do enfermeiro na segurança do paciente. Não aceito 
30) Assistência de enfermagem na prevenção da dermatite de contato associada à 

incontinência. 
Aceito 

31) Cumprimento do calendário vacinal em crianças menores de um ano em uma 

unidade básica de saúde da cidade de Barroquinha – ce. 
Aceito 

32) Atuação do enfermeiro na captação de mulheres para o exame papanicolau: 

revisão integrativa da literatura. 

Aguardando 
resposta do 

avaliador 

33) Prescrição de medicamentos pelo enfermeiro na atenção básica. Aceito 

34) Risco de quedas por pacientes pediátricos no ambiente hospitalar e as medidas de 

prevenção. 
Aceito 

35) Fatores de risco para quedas no ambiente hospitalar: uma revisão de literatura Aceito 

36) Cuidados de enfermagem na assistência à saúde de mulheres privadas de 

liberdade no município de Parnaíba-pi. 
Aceito 

37) Assistência do enfermeiro à família com criança autista Aceito 

38) Abordagem sobre insuficiência cardíaca congestiva: uma revisão de literatura Aceito 
39) A sobrecarga familiar no cuidado ao paciente quimioterápico Aguardando 

resposta do 
avaliador 

40) Cuidados paliativos: Uma revisão de literatura acerca da assistência humanizada  Aceito 

41) Unidade de terapia intensiva: eventos adversos e ações de prevenção. Aceito 

42) A atuação do enfermeiro no centro cirúrgico: implantação do protocolo de 

segurança do paciente em Parnaíba – PI 
Aceito 

43) Política Nacional de Humanização e a desigualdade no SUS: atendimento à 

população LGBT. 
Aceito 

44) Estudo epidemiológico da violência contra mulher na cidade de Parnaíba – pi Aceito 

45) Gravidez na adolescência: a importância da educação em saúde. Aceito 

46) Atuação da enfermagem frente à crise psiquiátrica e as dificuldades na 

abordagem. 
Aceito 

47) Assistência ao parto humanizado: um olhar da enfermagem na perspectiva do 

parto na atenção básica 
Aceito 

48) Perfil de casos notificados de doença de chagas no Brasil de 2012 a 2016. Aceito 

49) Consulta de enfermagem no paciente com hipertensão arterial Aceito 

50) Dificuldades enfrentadas pelo enfermeiro ao realizar o exame Papanicolau. Aceito 

51) Comorbidades e coinfecções em soropositivo associados ao uso de medicação: 

uma revisão de literatura. 
Aceito 

52) Percepção dos profissionais de enfermagem acerca da humanização na unidade 

de terapia intensiva de acordo com a literatura. 
Aceito 

53) Assistência de enfermagem a criança portadora de tetralogia de Fallot: uma 
revisão integrativa 

Aceito 

54) Técnicas não farmacológicas para o alívio da dor no trabalho de parto: um relato 

de experiência. 
Aceito 

55) Atuação do enfermeiro da ESF na educação em saúde e prevenção da gravidez na 

adolescência. 
Aceito 

56) Assistência e prevenção de acidentes no ambiente escolar: percepção e 

conhecimentos de professores do ensino infantil. 
Aceito 

57) Intervenções de enfermagem frente à parturiente com pré-eclâmpsia. Aceito 

 



OBS.: Os trabalhos que estão aguardando resposta do avaliador, por favor, autores entrar em 

contato com o número (86) 9 9829 8024. 


