
FACULDADE ALMEIDA E JARDIM LTDA 

CNPJ: 32.423/0001-88 

CAMPUS DE PATOS – PARAÍBA 

 

I SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM DA FACULDADE ITEC 

 

Temática: Violência Urbana: ações de prevenção e cuidados de enfermagem 

 

1. Carga horária: 20 horas 

 

2. Datas: de 09 à 13 de Maio de 2022 (Semana Nacional da Enfermagem) 

 

3. Modalidade: presencial 

 

4. Vagas: 120 vagas (Capacidade do Auditório e 4 Salas para Minicurso) 

 

5. Público alvo: Enfermeiros, acadêmicos de enfermagem, técnicos e estudantes de 

enfermagem. 

 

6. Apresentação 

 

A violência urbana apresenta-se como temática atual nas grandes cidades. O setor saúde 

passou a priorizar o tema a partir da década de 80 devido ao aumento das taxas de 

morbimortalidade da população. As equipes de saúde convivem cotidianamente com essa 

problemática, pois grande parte dos serviços atendem as demandas de territórios caracterizados 

por problemas como risco social, tráfico de drogas e indicies exagerados de violência doméstica 

e urbana. 

Essas condições impactam nas ações de cuidado realizadas por estes profissionais, 

quando em virtude da violência se faz necessário o adiamento de consultas de grupos 

previamente agendados, suspensão de visitas domiciliares, cancelamento de procedimentos, 

alterações na assistência direta e reabilitação. Sendo assim, a violência urbana repercute em 

medo e ansiedade nos profissionais, muitas vezes, trazendo consequências também para a sua 

saúde. Existe a necessidade de discussões sobre a problemática de forma intersetorial e 

interdisciplinar para que estratégias de diminuição da violência sejam elaboradas e resolutivas. 

 

7. Investimento 

 

Combo 1 Lotes 

 

 

Simpósio + 01 Minicurso 

Até 23/04/2022 

R$ 49,99 

 

De 24/04/2022 à 09/05/2022 

R$ 59,99 
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Combo 2 Lotes 

 

Simpósio + 01 Minicurso + Submissão de 01 

Trabalho Científico 

Até 23/04/2022 

R$ 74,98 

 

De 24/04/2022 à 09/05/2022 

R$ 84,98 

 

ESTRUTURA E PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
 

1. Dias da semana e horário (Solenidade e Palestras) 

 

Dias da Semana Horários Palestra Convidado 

 

 

 

 

 

Segunda 

09/05 

 

 

 

 

 

19 às 21:30h 

(Noite) 

 

Abertura 

 

Palestra 1 

A violência urbana e 

as repercussões nas 

ações dos cuidados 

de enfermagem 

 

Palestra 2 

A cena violenta: que 

cuidados tomar? 

 

 

 

 

Palestrante 1 

Prof. Allan Martins 

 

 

 

 

Palestrante 2 

Prof. Almir Lustosa 

 

 

 

 

 

Terça-feira 

10/05 

 

 

 

 

 

19 às 21:30h 

(Noite) 

 

Palestra 1 

Prevenção da 

violência obstétrica e 

doméstica 

 

Palestra 2 
Assistência de 

enfermagem ao 

paciente psicótico 

 

 

Palestrante 1 

Prof. Maryama 

Naara 

 

 

Palestrante 2 

Prof. Lívia Maria 

 

 

 

 

Quarta-feira 

11/05 

 

 

 

19 às 21:30h 

(Noite) 

 

Palestra 1 
Violência silenciosa: 

efeitos da violência 

psicológica 

 

Palestra 2 

 

Palestrante 1 
Prof. Maria José 

Jardim 

 

 

Palestra 2 

Prof. Adão 

Germano 
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Violência 

autoprovocada e seus 

aspectos psicológicos 

 

 

 

Quinta-feira 

12/05 

 

 

19 às 21:30h 

(Noite) 

 

-x-x-x-x-x- 

 

Convidado Especial 

 

 

Sexta-feira 

13/05 

 

 

 

19 às 21:30h 

(Noite) 

 

Encerramento 

 

Premiação de 

Trabalhos Científicos 

 

 

 

Voz e Violão 

Quadrilha 

 

2. Minicurso (4 opções): de 14h às 17h (3 horas aulas) 

 

Ordem Disciplina Vagas Data Docente 

1. Abordagem a Emergências 

Psiquiátricas 

30 Terça 

10/05 

Prof. Lívia Maria 

2. Emergências Obstétricas 30 Terça 

10/05 

Prof. Maryama 

Naara 

3. Fraturas e Técnicas de 

Imobilizações 

30 Terça 

10/05 

Prof. Heloísa 

Gonzaga 

4. Controle de Hemorragias no 

Trauma (Stop The Bleed) 

30 Terça 

10/05 

Prof. Allan Martins 

 

3. Apresentação de trabalhos científicos: de 14h às 17h na quinta dia 12/05 

 

Sala - Vagas Data Avaliador 

1. Sala 1 

14 – 17h 

10 Quinta 

12/05 

Prof. Lívia Maria 

2. Sala 2 

14 – 17h 

10 Quinta 

12/05 

Prof. Allan Martins 

3. Sala 3 

14 – 17h 

10 Quinta 

12/05 

Prof. Heloísa 

Gonzaga 

4. Sala 4 

14 – 17h 

10 Quinta 

12/05 

Prof. Maryama 

Naara 
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4. Comissão do Evento 

 

Sala - Vagas Certificação 

1. Staff 06 10 horas 

2. Minicurso e Apresentação de 

Trabalhos 

04 10 horas 
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NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

1. Para a apresentação dos trabalhos científicos, todos os autores deverão estar inscritos 

no evento; 

2. O envio dos resumos deverá ser realizado até o dia 02 de Maio de 2022; 

3. O resultado da avaliação dos resumos será divulgado no dia 05 de Maio, no site do 

Simpósio, e no quadro de avisos do Bloco de Enfermagem. Para os trabalhos não 

aprovados, será divulgada a justificativa do resultado; 

4. Para apresentação, os resumos deverão ser enviados para o e-mail 

coord.enfermagem@itec.edu.br, considerando os Grupos Tutoriais, quais sejam: 

Enfermagem (E); Educação e Saúde (ES); Ciências Básicas (CB) e Saúde Coletiva (SC); 

5. Os trabalhos deverão ser enviados para o email, juntamente com os seguintes 

documentos scaneados: Fichas de Inscrição do evento de todos os autores e Ficha de 

Inscrição do Trabalho (em anexo). A ausência de tais documentos implica na exclusão 

automática do trabalho; 

6. Havendo desistência, referente à apresentação, deverá ser comunicada a Comissão 

Organizadora em até 24 (vinte e quatro) horas úteis antes do início do evento, para que 

sejam tomadas as devidas providências e evite espaços vazios na programação. 

 

TIPO DE TRABALHO A SER APRESENTADO 
 

1. Resumo Simples 

 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DO RESUMO 

 

1. O resumo deverá conter até 300 palavras (sem incluir o título, descritores, autores e 

instituições). Letra Times New Roman, Tamanho 12, Justificado e Espaçamento 

Simples; 

2. O Título deverá ser centralizado, maiúsculo e negrito; 

3. Deverá adotar para configuração da página: 3 cm para Superior/Esquerda e 2 para 

Inferior/Direita; 

4. No resumo o nome do Relator deverá ser sublinhado; 

5. Os nomes dos autores deverão estar recuados à direita. Incluir nota de rodapé contendo: 

titulação dos autores e vinculo institucional; 

6. Para o Relator, acrescentar endereço e E-mail; 

7. Deve-se acrescentar abaixo do título do trabalho a área de concentração conforme os 

Grupos Tutoriais descritos abaixo e identificar os tópicos no corpo do resumo em 

negrito e maiúsculo; 

8. O resumo deverá ser adaptado à estrutura pré-determinada: INTRODUÇÃO e 

OBJETIVO (inserir a justificativa neste item), MÉTODO (inserir o relato de caso neste 

item ou a revisão), RESULTADOS (inserir os motivos da apresentação) e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS; 
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9. Cada autor só poderá inscrever até 4 (quatro) trabalhos, exceto o orientador, que não 

terá limite de inscrições nos trabalhos científicos. Cada trabalho deverá conter no 

máximo 05 autores, incluindo o orientador; 

10. Deverão ser indicados 3 descritores (palavras-chave). Para citá-los, consultar DeCS no 

site: www.bireme.br; 

11. Todos os resumos deverão ser enviados para o e-mail trabalhositec@itec.edu.br em 

formato do Microsoft Office Word, devendo ser enviado apenas pelo e-mail do relator 

do trabalho. 

 

MODELO RESUMO 
 

PRIMEIROS SOCORROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

(ES) Educação em Saúde 

 

Edmara da Nóbrega Xavier Martins1 

Allan Martins Ferreira2 

 

INTRODUÇÃO: Condutas ou procedimentos de emergência quando feitos de maneira errada 

poderão complicar a vida do indivíduo, gerando possíveis seqüelas definitivas e podendo levar 

a criança até mesmo ao óbito. OBJETIVO: Avaliar o conhecimento dos professores da 

Educação Infantil diante das condutas de Primeiros Socorros. MÉTODO: Trata-se de um 

projeto de extensão, de caráter exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa, 

desenvolvido através do envolvimento das onze creches municipais da cidade de Patos – PB. 

Incluiu 36 professores da Educação Infantil que foram esclarecidos quanto aos objetivos da 

pesquisa e sobre o sigilo das informações contidas no ato das entrevistas. Como critérios de 

inclusão adotou-se professores que lecionam a crianças de 0 a 5 anos e os de cargo efetivo ou 

contratados no serviço. Para a realização da coleta dos dados foi utilizado dois questionários 

contendo perguntas objetivas, subjetivas e não indutivas no intuito de permitir o alcance dos 

objetivos da pesquisa. O desenvolvimento do estudo divide-se em 3 fases: na primeira, foi 

aplicado um questionário para avaliar o conhecimento em relação ao tema proposto; na segunda 

fase, os professores receberam de um grupo de estudantes de enfermagem, instruções acerca 

das condutas de Primeiros Socorros em crianças. E, por fim, na última fase responderam a outro 

questionário a fim de avaliar o conhecimento após o treinamento. RESULTADOS: Pôde-se 

observar que as respostas anteriores ao treinamento descrevem condutas errôneas, sem 

fundamento científico, geralmente repassadas pelo senso comum, através de crenças, costumes 

e cultura de determinada região. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Sugere-se a implantação de 

um programa de treinamento de urgências e emergências com professores e funcionários do 

sistema de educação do município, visando desenvolver ações de prevenção e promoção da 

saúde escolar, a fim de minimizar possíveis seqüelas advindas da abordagem e manipulação 

inadequada das vítimas. 

 

Descritores: Educação em Saúde. Primeiros Socorros. Escolas. 

 

1. Relatora. Enfermeira, Ma. em SAI. Coordenadora da CCIH da MPF. 

2. Orientador. Enfermeiro, Me. em SAI. Coordenador de Enfermagem da Faculdade ITEC. 

 

 

http://www.bireme.br/

