
 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 1 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 110  

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min Cuidados de enfermagem na administração de vacinas em pacientes em uso de anticoagulantes: um relato de experiência. 
Ana Jessica Linhares 

Teixeira 

08h10min A realização de atividades manuais desenvolvidas e um grupo de idosas: um relato de experiência. 
Ana Jessica Linhares 

Teixeira 

08h20min Atendimento de enfermagem a criança portadora de autismo. Aline Mendes Lima 

08h30min A efetividade da consulta de enfermagem na adaptação ao estilo de vida dos portadores de alergia a proteína do leite de vaca (aplv). Cayanne Vitor da Silva 

08h40min Assistência de enfermagem no apoio e incentivo ao autocuidado de mulheres recém mastectomizadas: uma revisão de literatura. Cayanne Vitor da Silva 

08h50min Sistematização da assistência de enfermagem a um paciente com apendicite aguda: um relato de experiência. 
Amanda Denise Martins 

de Araújo 



 

 

09h00min O cuidado de enfermagem no resgate da autoestima em pacientes mastectomizados: um relato de experiência. Luciana Silva de Lima 

09h10min Consulta de puericultura realizada por acadêmicos de enfermagem. Drielle Alves de Abreu 

09h20min INTERVALO 

09h30min Orientações de enfermagem quanto ao uso indiscriminado da tecnologia por adolescentes: educação em saúde. Bruna Sousa da Silva 

09h40min Boas práticas de enfermagem na prevenção de lipodistrofia na administração de insulina subcutânea. Paloma Araújo Silva 

09h50min Malefícios do Cigarro às Gestante na Atenção Primária Patrícia Costa Aguiar 

10h00min Consulta de enfermagem ao paciente com HIV/AIDS: um relato de experiência. Gabriele da Silva Botelho 

10h10min Cuidados paliativos: as dimensões da assistência de enfermagem. 
Ana Cristina Constantino 

da Silva 

10h20min Fatores que dificultam a adesão do aleitamento materno exclusivo em lactantes: revisão de literatura. 
Maria Gabriela Forte 

Gomes 

10h30min Educação Perineal: Empoderamento de mulheres com disfunções uroginecológicas. Jessica Sousa Mota 

10h40min Benefícios da musicoterapia na gravidez e processo de parturição: revisão bibliográfica. Aryzha Arruda Muniz 

10h50min Benefícios do uso de técnicas não-farmacológicas para alívio da dor durante o trabalho de parto. Aryzha Arruda Muniz 

11h00min Educação em saúde bucal na associação beija flor: relato de experiência. Tiago Amaral de Farias 

11h10min Influências de grupos de convivência para idosos na promoção da qualidade de vida e bem-estar: revisão bibliográfica. Maria Erika Lira Carlos 



 

 

 

11h20min 
Aplicação do teste “time up and go” em idosas na unidade de atenção primária à saúde (uaps) professor Rebouças Macambira: um 

relato de experiência 
Ana Isabel Costa Buson 

11h30min A importância do manejo nutricional para prevenção e tratamento da lesão por pressão (lpp) em pacientes hospitalizados. 
Larissa de Queiroz Viana 

Rodrigues 

11h40min Relato de experiência sobre a vivência de um grupo terapêutico em uma Unidade de Desintoxicação. Kathelley Silva dos Santos 

11h50min Ações do enfermeiro na prevenção de quedas em idosos vivendo no ambiente domiciliar: estudo bibliográfico. 
Francisco Germano Silva 

de Oliveira 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 2 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 111 

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min A importância da consulta de hiperdia para o idoso na atenção primária: relato de experiência 
Letícia Teles de Alcântara 

Augusto 

08h10min A importância do monitoramento da sífilis na gravidez: relato de experiência Hélen Parente Peixoto 

08h20min A importância do acompanhamento à pessoa asmática: relato de experiência Hélen Parente Peixoto 

08h30min 

Educação em saúde sobre higienização das mãos: uma estratégia para a prevenção da influenza a (h1n1) em idosas 

institucionalizadas 
Leiliane Silva Alencar 

08h40min 

Cuidado holístico do paciente com feridas e o emponderamento do indivíduo: a importância das relações interpessoais para a 

progressão da saúde 
Nathalia Freire Andrade 

08h50min Fechamento de Diastema com Resina Composta -  Revisão de Literatura Lucas Maia Ferreira Lima 



 

 

09h00min Músculos da mímica facial, identificação de problemas funcionais e como proceder 
Francisco Ednando 

Coelho de Oliveira 

09h10min A importância da assistência de enfermagem ao paciente lactente com bronquiolite aguda viral Jeane Silva Barbosa Cruz 

09h20min INTERVALO 

09h30min A importância da assistência da enfermagem na trombose venosa profunda 
Jorgeane Mendes 

Magalhães 

09h40min A educação em saúde para o diagnóstico precoce do câncer de mama masculino: relato de experiência Tatiane Maria Costa 

09h50min Diagnósticos de enfermagem ao lactente com pneumonia e influenza h1n1: um relato de experiência 
Magilson Rodrigues da 

Silva 

10h00min O enfermeiro e a consulta de puericultura: relato sobre as vivências do estágio curricular Rafaela Brito Farias 

10h10min Relação da Odontologia Estética Com a qualidade de vida 
Antonia Gisneiane 

Temóteo Leitão 

10h20min Aplicação do cuidado de enfermagem ao paciente pediátrico com laringite viral: relato de experiência 
Maria Socorro 

Vasconcelos 

10h30min Educação em saúde as puérperas do alojamento conjunto em decorrência do vírus h1n1: relato de experiência Mykely Brito Vieira 

10h40min Cenário Atual de Tuberculose no Ceará (2013-2017) Ailton Pereira da Silva 

10h50min Cuidados de enfermagem à criança com celulite periorbitária sob risco de lesão na córnea: um relato de experiência 
Luma Thais Martins 

Campos 



 

 

11h00min Microcefalia pela síndrome congênita do zika vírus e a intervenção da fisioterapia - relato de caso 

Monielle Pinheiro 

Cordeiro dos Reis 

 

11h10min Sistematização da assistência de enfermagem a pessoa com lesão por pressão: relato de experiência Gabriele da Silva Botelho 

11h20min Assistência de enfermagem ao paciente com pioderma gangrenoso: relato de experiência 
Deyse Tamyres Carneiro 

dos Santos 

11h30min Compreensão das necessidades humanas básicas a partir do filme “preciosa”. Marley Gomes de Freitas 

11h40min Percepções de internos de enfermagem quanto à assistência do enfermeiro nas consultas de pré-natal: relato de experiência Eliane Lira da Silva 

11h50min Vivências do internato em enfermagem em uma unidade básica de saúde: relato de experiência Eliane Lira da Silva 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 3 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 112 

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min Conhecimento sobre segurança do paciente referidos por alunos de pós-graduação em enfermagem em urgência e emergência 
Thays Helena Araújo da 

Silva 

08h10min Cuidados de enfermagem ao idoso portador de pneumonia e neoplasia em laringe em cuidados paliativos: relato de experiência 
Maria Ivany Ferreira de 

Sousa 

08h20min Sistematização da assistência de enfermagem a paciente com endocardite bacteriana e disfunção valvar Ana Paula Paiva da Costa 

08h30min Intervenção fisioterapêutica nas alterações de tônus em pacientes com paralisia cerebral José Davi Nunes Martins 

08h40min Cuidados de enfermagem ao paciente com estenose aórtica severa Vanessa Vieira de Sousa 

08h50min Relato de caso: paralisia cerebral diplégica e sua evolução com a fisioterapia 
Elias Elijeydson de 

Menezes 



 

 

09h00min Relato de experiência sobre os cuidados de enfermagem a pessoa com estomia intestinal acompanhada no domicílio 
Hanna Mayara Correia de 

Lima 

09h10min Intervenções farmacêuticas no alcance do controle glicêmico em paciente usuário de insulina Francisca Raulino Barbosa 

09h20min INTERVALO 

09h30min Correlação entre a doença periodontal e a doença cardiovascular – revisão de literatura 
Fernanda Nivia Giffony 

Tavares Rios 

09h40min Educação em saúde sobre o novembro azul com pacientes de uma unidade básica de saúde: um relato de experiência 
Luma Thais Martins 

Campos 

09h50min A atuação do fisioterapeuta no tratamento de crianças diagnosticadas com encefalopatia crônica não progressiva da infância Alan Alves de Souza 

10h00min Promovendo saúde e qualidade de vida dos idosos por meio de atividades físicas: um relato de experiência. 
Suzana Brenna Barbosa 

Dias 

10h10min As resinas compostas bulk-fill e o desempenho clínico: revisão de literatura 
Maria Jéssica Freitas da 

Silva 

10h20min Ascaris lumbricoides e a relação com doenças intestinais Doralice Maria dos Santos 

10h30min O exame físico como ferramenta essencial no cuidado de enfermagem em pós-operatório de apendicectomia 
Ana Cibele da Silva 

Cavalcante 

10h40min Avaliação do risco cardiovascular como promoção de saúde: um relato de experiência 
Letícia Teles de Alcântara 

Augusto 



 

 

10h50min A importância do uso de mantenedores de espaço na dentição decídua e mista 
Edla Maxine de Carvalho 

Bruno 

11h00min Dança sênior: uma estratégia relevante para a promoção da qualidade de vida e da saúde do idoso 
Francisca Claudiane 

Laurindo Moraes 

11h10min Lesões Neurológicas em Neonatos por Icterícia: Um Estudo Bibliográfico 
Jordânia Maria Barbosa da 

Silva 

11h20min Acompanhando o processo de inserção do diu em um hospital de atenção terciária: um relato de experiência 
Maria Aurilene Barbosa 

Alves 

11h30min Principais complicações cardíacas em idosos com diabetes mellitus: revisão narrativa 
Maria Gabriela Forte 

Gomes 

11h40min Atuação do enfermeiro na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em adolescentes: revisão bibliográfica 
Cristian Roger da Costa 

Gadelha 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 4 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 113  

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min O impacto da equipe de enfermagem para o êxito de uma campanha de vacinação: relato de experiência Samara Rocha da Costa 

08h10min A importância do teste do coraçãozinho para evitar possíveis agravos ao recém-nascido Vanessa Vieira de Sousa 

08h20min O caminho da enfermagem no APH: um relato de experiência Camila Alves Pereira 

08h30min A importância da enfermagem para o aprazamento correto das medicações Thalyta Mota Andrade 

08h40min Consulta de enfermagem em puericultura: relato de experiência Samara Rocha da Costa 

08h50min Assistência de enfermagem na prevenção do pé diabético: revisão integrativa 
Pedro Henrique Pereira 

dos Santos 

09h00min “Resgatando memórias”: uma dinâmica educativa na promoção do cuidar em saúde mental Lídia Joyce Pereira Costa 



 

 

09h10min GRUPO OPERATIVO: Estratégia educativa para enfrentamento da cessação do uso do tabaco. Carliane Sales Muniz 

09h20min INTERVALO 

09h30min Impacto da doença renal crônica nas atividades diárias de pessoas com diabetes 
Ana Cibele da Silva 

Cavalcante 

09h40min A importância da assistência de enfermagem ao paciente com infecção do trato urinário e prostatite aguda: relato de experiência Leiziane Vieira da Silva 

09h50min Relato de experiência como voluntária no NEPE: roda de conversa sobre autocuidado da pele acneica durante a adolescência Telma Gurgel Alves 

10h00min As Consequências que Acarretam a Síndrome de West Dayane Gomes Virgílio 

10h10min Fisioterapia e saúde do trabalhador: conduta e intervenção José Alves Maia Neto 

10h20min A situação da saúde de uma comunidade indígena de Maracanaú - CE: um relato de experiência Daiarah Gomes da Costa 

10h30min A importância da enfermagem na consulta de puericultura-relato de experiência Mayara Andrade Rocha 

10h40min 

Educação em saúde sobre a importância de métodos contraceptivos na prevenção de IST’s em atenção primária: um relato de 

experiência. 
Maria Gabriela Dutra 

10h50min Atuação dos acadêmicos de enfermagem como extensionistas de um grupo de idosos 
Flavia Karolyne Sousa 

Alves 

11h00min Relato de experiência do NEPE: Vivência prática em estética com público da terceira idade 
Wendy Karoliny da Silva 

Lima 



 

 

11h10min Escuta de enfermagem a um paciente diagnosticado com esquizofrenia: relato de experiência. 

Maria Gabriela Dutra 

Gomes da Silva 

 

11h20min Atuação do voluntário de enfermagem em uma instituição de longa permanência para idosos: um relato de experiência Ana Kare Lessa Sampaio 

11h30min Pinos Intrarradiculares: Uma revisão de literatura Mariane Farias Alencar 

11h40min A dançaterapia aliada ao tratamento fisioterapêutico de crianças com transtorno do espectro autista 
Ana Karla Pereira 

Azevedo 

11h50min Educação em saúde sobre sexualidade para adolescentes: relato de experiência Carla pereira pinheiro 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 5 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 107  

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min Relato de experiência sobre os cuidados preventivos de lesão por pressão associada a dispositivo médico 
Maria Larissa Leite 

Furtado 

08h10min Intervenções de enfermagem que contribuem para melhoria da qualidade de vida de idosos em diálise. Priscila Pereira Ferreira 

08h20min Estágio extracurricular no setor de radioterapia de um centro de referência em oncologia: relato de experiência 
Talita Paiva Nogueira 

Alves 

08h30min Amamentação a base da vida: tecnologia educativa em prol do incentivo do aleitamento materno. Carliane Sales Muniz 

08h40min Acadêmicos de enfermagem como educadores na abordagem de infecções sexualmente transmissíveis (IST): relato de experiência 
Talita Paiva Nogueira 

Alves 



 

 

08h50min Resistência bacteriana: uma preocupação no mundo contemporâneo 

Maria Beatriz de Araújo 

Rodrigues 

 

09h00min Intervenções de enfermagem que contribuem para melhoria da qualidade de vida de idosos em diálise. Priscila Pereira Ferreira 

09h10min A enfermagem na prevenção de quedas e acidentes na senescência: uma visão holística 
Anna Letticya da Cruz 

Aguiar 

09h20min INTERVALO 

09h30min Simulação clínica da primeira consulta de enfermagem em puericultura: relato de experiência 
Rodrigo Ermeson 

Marques Costa 

09h40min Intervenções de enfermagem que contribuem para melhoria da qualidade de vida de idosos em diálise. Priscila Pereira Ferreira 

09h50min Abordando a educação alimentar e nutricional com adolescentes na escola: relato de experiência 
Izabelle Chrystyna Dias 

Pinhairo Monteiro 

10h00min Educação em saúde sobre diabetes mellitus gestacional em um hospital terciário de Fortaleza: relato de experiência Roselita Oliveira Acácio 

10h10min Relato de experiência a importância da estética na qualidade de vida do idoso Daniella Costa 

10h20min A violência obstétrica no parto cirúrgico: um relato de experiência. 
Maria Larissa Leite 

Furtado 

10h30min Assistência de enfermagem a pessoa com pé diabético atendido na atenção básica: relato de experiência. 
Leonardo Cardoso de 

Sousa 



 

 

10h40min Assistência de enfermagem a uma paciente com diagnóstico de oligodrâmnio Ana Darcia de Sousa 

10h50min Evolução no tratamento do paciente com câncer: efeitos colaterais em cavidade e novas possibilidades 
Marcele Kelly Barbosa da 

Silva 

11h00min Aconselhamento pré-testagem rápida Ana Darcia de Sousa 

11h10min Relato de experiência no setor de desintoxicação em um hospital psiquiátrico 
Francisca Aline de Sousa 

Teixeira 

11h20min Análise da intervenção farmacológica em um paciente com transtorno do pânico: relato de experiência Mykely Vieira de Brito 

11h30min Aconselhamento pré-testagem rápida Ana Darcia de Sousa 

11h40min Aspectos culturais que influenciam a prática do aleitamento materno 
Luana Ariely Braga 

Moreira 

11h50min A vivência pratica do esteticista em uma ILPI Naiara Moura de Oliveira 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 6 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 108  

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar / Promoção de Saúde e tecnologias Aplicadas 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min Intervenção educativa sobre alimentação saudável para adolescentes de uma escola pública: relato de experiência 
Cid Erisson Silva de 

Carvalho 

08h10min Especificidades alimentares, nutricionais e biopsicossociais no indivíduo idoso 
Josefa Magnólia de Sousa 

Silva 

08h20min Intervenções educativas na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis em idosos: Uma Revisão de Literatura Tatiane Maria Costa 

08h30min Storytelling aplicado na formação acadêmica de profissionais da saúde 
Antonio Armando da Silva 

Neto 

08h40min Relato das ações de educação em saúde para prevenção do diabetes mellitus e pé diabético realizadas no programa bem-estar global Roselita Oliveira Acácio 

08h50min Cuidados de enfermagem a pessoas com insuficiência cardíaca congênita e lesão por pressão no ambientes hospitalares. Cindhy Gomes Torres 



 

 

09h00min Amamentação e trabalho: orientações para manutenção do aleitamento materno Aline Mendes Lima 

09h10min Elaboração de um instrumento e promoção da segurança do paciente em unidade hospitalar 
Isabele Aparecida Feitosa 

do Nascimento 

09h20min INTERVALO 

09h30min A educação em saúde como ferramenta estratégica de prevenção do câncer de próstata Manoel José Silva Costa 

09h40min 

Fisioterapia em ações voltadas para a promoção de saúde em uma Unidade Básica de Saúde do município de Fortaleza - CE: um 

relato de experiência 

Sarah Tavares de Sousa 

 

09h50min Atuação do Fisioterapeuta na Atenção Primária à Saúde 
Karla Karoline Bezerra 

Fonseca 

10h00min Relato de experiência acerca da elaboração de uma história em quadrinhos relativo ao autoteste de HIV 
Rosyanny Fernandes de 

Lima Dantas 

10h10min Homem X Serviços de saúde: uma questão cultural? Giselle Silva de França 

10h20min Construção e aplicação de um panfleto educativo com orientações de enfermagem sobre cuidados de saúde no período puerperal 
Ana Cristina Constantino 

da Silva 

10h30min Hanseníase: informações, métodos moleculares e genéticos para o diagnóstico da doença. 
Luana Mirelly Oliveira da 

Silva 

10h40min Perfil Epidemiológico da Hanseníase em Fortaleza - CE, o quadro da doença entre 2014 a 2017 
Anderson Aparecido 

Machado Lobo de Oliveira 



 

 

10h50min A educação em saúde com enfoque na promoção da qualidade de vida na saúde da gestante. 
Maria Luiza Alves Sousa 

 

11h00min 

Relato de experiência da atividade prática supervisionada da disciplina de bioquímica, citopatologia, microbiologia, hematologia 1: 

história em quadrinhos 

Maria Meriane Andrade 

Rocha 

11h10min A importância da atenção primária na prevenção do pé diabético Iasmin Oliveira Sampaio 

11h20min Uma nova perspectiva com relação à atuação do fisioterapeuta na atenção básica:  foco na prevenção e promoção da saúde do idoso Michele Freitas da Silva 

11h30min Doença de chagas: uma história em quadrinhos 
Aridyana Caroline da 

Silva 

11h40min Fisioterapeuta na atenção básica: o profissional que somente reabilita? 
Matheus Pires Bezerra De 

Melo 

11h50min 

Importância do fisioterapeuta como agente facilitador no diagnóstico de doenças musculoesqueléticas no âmbito da atenção 

primária 

Kethellyn Queiroz da 

Silva Rocha 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 7 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 104 

SESSÃO TEMÁTICA: Promoção de Saúde e Tecnologias Aplicadas 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min Abordagem do Fisioterapeuta na Atenção Primária às Doenças Sexualmente Transmissíveis Beatriz Lopes de Melo 

08h10min 

Saúde da mulher na atenção primária: uma visão holística acerca da qualidade nos serviços de saúde prestados às mulheres em 

diferentes fases do ciclo de vida. 
Mirian Costa Sá Queiroz 

08h20min Abordagem do Fisioterapeuta na Atenção Primária às Doenças Sexualmente Transmissíveis Beatriz Lopes de Melo 

08h30min A atuação do fisioterapeuta na atenção primária em idosos com hipertensão arterial sistêmica Alan Alves de Souza 

08h40min Entendendo a policitemia vera utilizando histórias em quadrinhos como ferramenta educacional 
Anderson da Silva 

Oliveira 

08h50min A efetividade da realização de atividades manuais no estímulo a psicomotricidade e cognição em idosas Maria Erika Lira Carlos 



 

 

09h00min 

Relato de experiência baseado na atividade prática supervisionada: revista de história em quadrinhos da doença pelo vírus do 

sarampo. 

Maria Elizabete Noberto 

da Silva 

09h10min Zika vírus: transmissão, sintomas, prevenção, diagnóstico clínico e laboratorial em formato de revista em quadrinhos. Ana Paula Melo da Silva 

09h20min INTERVALO 

09h30min Enterobius vermicularis uma história em quadrinhos 
Vanessa dos Santos 

Timbó 

09h40min Eritroblastose Fetal: História em Quadrinhos que retrata a doença hemolítica do recém-nascido Bruna Pimentel Luna 

09h50min Relato de experiência: O uso de atividades lúdicas no processo de promoção da saúde em crianças. Áurea Karla Pereira Alves 

10h00min Educação sobre uso adequado de plantas medicinais a idosos atendidos em centro de saúde em Fortaleza - Relato de experiência Leon Levi Pinheiro Braga 

10h10min Relato de experiência da realização de oficinas de preparações caseiras de plantas medicinais 
Emanoel Afonso Souza 

Martins 

10h20min O uso de observatórios de saúde pública como ferramenta facilitadora nos serviços de atenção básica 
Ana Paula Gomes 

Rodrigues 

10h30min Leishmaniose Visceral: Resumo bibliográfico com ênfase nas técnicas de Biologia Molecular Karla Nayanna Lima Maia 

10h40min Esquistossomose: análise molecular como ferramenta diagnóstica. Leticia Pinheiro Teixeira 

10h50min Microcorrentes associado à drenagem linfática facial na pele com rosácea 
Aquila Braga Alves 

Barreto 



 

 

11h00min Ferramenta para educação em saúde sobre diagnóstico da tuberculose: uma história em quadrinhos 
Ana Luiza Nunes de 

Miranda 

11h10min Orientações ao paciente quanto ao diagnóstico laboratoria e tratamento do mieloma múltiplo: utilizando metodologia em HQ. Eric John Florêncio 

11h20min Educação em saúde sobre a sífilis: confeccionando uma história em quadrinhos 
Francisco Otávio de 

Almeida Holanda 

11h30min Relato de caso por acidente com animais peçonhentos (aranha marrom), relatado de forma lúdica: uma história em quadrinhos Valcleria Alves Freire 

11h40min Promoção da saúde em pacientes idosos atendidos em instituição de Fortaleza - CE. Paloma Alves de Almeida 

11h50min Atendimento a idosos participantes de programas institucionais: Relato de experiência Ingrid Gomes Pereira 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga 

BANCA 8 (SESSÃO E-POSTER) 

DATA: 26/10/2018 (SEXTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 103 

SESSÃO TEMÁTICA: Promoção de Saúde e Tecnologias Aplicadas 

 

HORÁRIO TRABALHO RELATOR* 

08h00min Fatores de risco associados à lesão por pressão em idosos Dantielle Aguiar Portela 

08h10min Elaboração de uma história em quadrinhos abordando púrpura trombocitopênica idiopática Wládia Araújo de Sousa 

08h20min Relato de experiência: utilização de palestra educativa na promoção de saúde bucal Waleska Araújo Lavôr 

08h30min Efeitos da microcorrente em peles sensíveis Giselle Alves da Costa 

08h40min Dengue: aspectos gerais e métodos de diagnóstico laboratorial por meio de história em quadrinhos Deisiane Souza de Lima 

08h50min História em quadrinhos: metodologia para o ensino da hepatite viral crônica pelo vírus (HBV) com auxílio da ferramenta pixton Naira Lima Silva 

09h00min História em quadrinhos: metodologia para educação em saúde sobre intoxicação medicamentosa em crianças. Debora Rodrigues Muniz 



 

 

09h10min E-book: metodologia para educação em saúde sobre leishmaniose cutânea. Debora Rodrigues Muniz 

09h20min INTERVALO 

09h30min Metodologia de ensino-aprendizagem em história em quadrinho sobre hanseníase: um relato de experiência Igor Alves Pinto de Assis 

09h40min Síndrome nefrótica uma forma diferente de interpretar exames através de história em quadrinhos 
Daiana Gonçalves 

Teixeira 

09h50min Cetoacidose diabética- um relato de caso utilizando história em quadrinhos como ferramenta educacional 
Amanda Naiala Ribeiro 

Furtado 

10h00min Informação e inclusão social:  construção de cartilha educativa sobre descarte de medicamentos e adaptação para deficientes visuais 
Luana Magalhães de 

Sousa 

10h10min Construção de uma cartilha educativa: O Uso dos florais de Bach para pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo Helisa Mara Pereira Vieira 

10h20min Toxoplasmose: elaboração de história em quadrinhos para orientação da população. Patrícia Bruna da Silva Sá 

10h30min Alternativas de restauração em dentes posteriores desvitalizados e com ampla destruição coronária – revisão de literatura 
Isabela Galdino de 

Albuquerque Araújo 

10h40min Relato de experiência de realização da i jornada acadêmica de farmacologia clínica Lucas Paiva Silveira 

10h50min O suporte básico de vida na parada cardiorrespiratória: uma revisão de literatura 
Francisco Elder Bezerra 

Junior 

11h00min Relato de experiência da atividade prática supervisionada da disciplina de análise clínica: história em quadrinhos Cassia Mendes Melo 



 

 

11h10min A utilização de um post-it voltado ao acompanhante com foco na promoção do autocuidado ao paciente com LPP. Sarah Silva dos Santos 

11h20min Implantação de uma brinquedoteca em unidade básica de saúde: relato de experiência Poliana Pereira Ferreira 

11h30min Elaboração de Uma Estratégia de Educação em Saúde no Contexto da Avaliação Clínico-Laboratorial da Febre Amarela 
Virna Valéria Ribeiro 

Marinho 

11h40min Construção de tabela posológica sensorial como ferramenta de adesão a farmacoterapia de paciente com deficiência visual 
Maria Elizabete Noberto 

da Silva 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 


