
INFORME AOS RELATORES: 
 

✓ Todos os relatores devem estar em seu local de apresentação 15 minutos 
antes de do horário previsto para início das atividades para que as 
apresentações sejam passadas para o computador; 

✓ As apresentações devem seguir o modelo preconizado para a 7ª Semana 
de Enfermagem da UEPG; 

✓ As apresentações na modalidade e-banner devem estar em arquivo PDF 
e a apresentação oral no formato PPT; 

✓ Todos os relatores devem estar presentes até o final da sessão de 
apresentações; 

✓ Ao final da sessão os relatores devem assinar uma lista de presença para 
ter direito ao certificado. 

  



14/05/2019- APRESENTAÇÃO ORAL- 9:30h 

RELATOR  TÍTULO  

NICOLE BARAUCE FREITAS  Avaliação da eficácia do 
Metilfenidato em uma população de 
crianças e adolescentes com TDAH 

MAISA KARINA ALVES  Inquérito epidemiológico sobre o uso 
de medicamentos, com e sem 

receita, pelos alunos da UEPG, 
Ponta Grossa-PR 

DANIELLE BORDIN  Caderneta de Saúde do Idoso 

 

15/05/2019-APRESENTAÇÃO ORAL- 9:00h 

RELATOR TÍTULO  

GABRIELLY APARECIDA DA SILVA Análise de eventos adversos em 
pacientes internados em UTI 

KAMILA MOREIRA   Causas admissionais de idosos em 
unidade de terapia intensiva de um 
hospital público dos Campos Gerais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

14/05- 14:30     SALA 07 

RELATOR   TÍTULO   

ANA CLAUDIA 
GARABELI CAVALLI 

KLUTHCOVSKY 
 

Tendência e fatores associados aos partos cesáreos no 
brasil e unidades da federação, 2001-2015 

 

BRUNA FERREIRA DA 
SILVA 

Qualidade de vida de enfermeiros da Estratégia Saúde 
da Família 

 

CAIQUE MARIANO 
 

Prevalência do aleitamento materno exclusivo em 
bebês em acompanhamento odontológico no Sistema 

Único de Saúde 
 

CAMILA MARTINS  
 

A prática da episiotomia: rotina ou seletiva 
 

DÉBORA CRISTINA 
LIMA DE ALMEIDA 

 

Mercado de trabalho público: percepção de formandos 
em odontologia de uma universidade pública 

 

EVELISE MARTINS 
CIRIACO 

 

Gravidez na adolescência: fatores associados e 
distribuição espacial no   

estado do Paraná, 2014 a 2016. 
 

FRANCIELLY DE 
SOUZA  

CAMPOS 
 

Patologias prevalentes na gestação: análise dos 
registros  

da assistência pré-natal na região metropolitana de 
Curitiba-PR 

 

KAMILA SILVA 
CHENEK 

 

Trombose venosa profunda: sinal de Homan e Bandeira 
na prática da enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14/05- 14:30     SALA 09 

RELATOR   TÍTULO   

ALINE PACHECO 
 

Perfil de pacientes em ventilação 
mecânica em uma uti adulto 

 

CAROLINA RIBEIRO DUARTE  
 

Mortalidade e riscos associados a 
infecção relacionada à assistência à 

saúde 
 

FLÁVIA MOREIRA LOPES SILVA 
 

A experiência do exame clinico 
objetivo estruturado aplicado na 

enfermagem 
 

JORDANA  
APARECIDA ROSA DUARTE 

Encaminhamento e comparecimento 
na Atenção Primária em   

pacientes com multimorbidade 
 

LUANA CARVALHO PAUZER  
 

A formação em enfermagem na 
atenção à saúde da pessoa com 

deficiência física (pdf). 
 

MARIA ELVIRA  
GONÇALVES BORGES 

 

Satisfação de pacientes internados 
em um hospital escola 

 

MELINA LOPES LIMA 
 

Encaminhamento e comparecimento 
na Atenção Secundária  

em pacientes com multimorbidade 
 

MARIA LUIZA CHEMIN 
 

Comparação entre a qualidade de 
vida de médicos brasileiros  

e cubanos e seu comportamento 
empático para com os usuários do 
Programa de Estratégia da Família 

 

 

  



 

15/05- 11:00     SALA 07 

RELATOR   TÍTULO  

BRUNA PEREIRA MADRUGA 
 

Revisão sistemática e meta-análise 
da il-8 no diagnóstico da sepse 

neonatal 
 

GEIZA RAFAELA BOBATO 
 

Análise de fatores associados à 
autopercepção de saúde de 

servidores de uma instituição de 
ensino superior 

 

KAMILA MAYARA MENDES 
 

Uma revisão sistemática sobre as 
principais medidas preventivas 

contra sepse neonatal 
 

LOHANA THAYNA DE  
SOUZA LOHANA PROCHNO 

 

Qualidade de vida de profissionais 
graduados da estratégia saúde da 

família 
 

MIDIÃ VANESSA DOS SANTOS 
SPEKALSKI  

 

Perfil de saúde de agentes 
universitários de uma instituição 

pública de ensino 
 

MILENE GONÇALVES DA SILVA 
 

Assistência gestacional e de parto, 
segundo a perspectiva de mães que 

vivenciaram a morte perinatal 
 

TALISSON BOAVENTURA 
 

Análise das perspectivas maternas e 
registros documentais sobre 
intercorrências gestacionais 

relacionadas à morte perinatal 
 

THAIS KRUGER 
 

Aplicação da escala de Edimburgo 
na consulta puerperal de 

enfermagem 
 

 

  



 

15/05- 11:00     SALA 09 

RELATOR   TÍTULO  

ANNE CAROLINE FELIX 
CORDEIRO DA SILVA 

 

A procura pelo tratamento do 
tabagismo entre homens e mulheres 

 

CAROLINE AMANDA DA SILVA 
 

Grau de escolaridade relacionado ao 
ato de fumar 

 

CAROLINE PALOGAN REGINATO 
 

Adesão e evasão dos pacientes ao 
projeto educando e tratando o 

tabagismo 
 

LORENA BENVENUTTI  
 

Efeitos da suplementação com 
vitamina d3 no perfil sérico de tnf-α 

em ratos obesos 
 

MELANIE JANINE KOK 
 

Efeito de micropartículas poliméricas 
contendo piperina no tratamento da 

obesidade induzida por dieta 
hipercalórica em ratos 

 

NAIRA ESTELA VALENGA 
 

Uso de medicamentos e sua relação 
com a cessação do tabagismo 

 

RAFAEL DA ROSA MACEL 
 

Grau de dependência nicotínica: a 
dificuldade para a  

cessação do tabagismo 
 

VITÓRIA GEOVANNA ALVES 
PEDROSO 

 

Métodos para cessação do 
tabagismo 

 

 

  



15/05- 14:30     SALA 07 

RELATOR   TÍTULO  

ANA FLÁVIA LOURENÇO LOIOLA  
 

Fatores sociodemográficos 
associados à condição de idosos 

acamados 
 

ANNA LAURA MARTINELLI  
 

A atuação de acadêmicas de 
enfermagem em programa de 
atenção psicossocial voltado à 

comunidade universitária 
 

CLAUDIO JOSE DE MATTOS 
ANTUNES JUNIOR 

 

Fatores associados a 
multimorbidade em idosos 

internados em um hospital de ensino 
 

EMERSON CARNEIRO SOUZA 
FILHO 

 

Nutrição de idosos 
institucionalizados em Ponta Grossa 

- Paraná 
 

HELOIZE GONÇALVES LOPES 
 

Características sociodemográficas e 
clínicas de pacientes com lesão por 

pressão de uma instituição hospitalar 
 

JOYCE GRABHER MEIER 
 

Condições de saúde de idosos 
brasileiros associadas à restrição ao 

leito 
 

KAMILA GIULINA BAIL 
 

Associação entre indicadores de 
depressão e variáveis 

sociodemográficas e clínicas em 
idosos em atendimento ambulatorial 

 

LARISSA DE FÁTIMA OLIVEIRA 
 

Idosos em ventilação mecânica 
internados em uma unidade de 

terapia intensiva de Ponta Grossa 
 

LUCAS LAURIANO LEME TRUPEL 
 

Uso de equipamentos médicos em 
idosos em cuidados intensivos 

 

 

  



 

15/05- 14:30     SALA 09 

RELATOR   TÍTULO  

FELICIO DE FREITAS NETTO Avaliação de agressões, abusos e maus 
tratos contra estudantes de medicina e 
transtornos mentais comuns 
 

ISABELA VANESSA  
TAVARES CORDEIRO SILVA 

 

Caracterização de idosos portadores de 
hipertensão  
arterial  
sistêmica no município de Maringá-PR-
BR 
 

JUSTINE APARECIDA WIECHETECK 
VUROBI 

 

Rodas de conversa entre servidores 
como ferramenta em saúde mental: um 
relato de experiencia 
 

LUCIANA JULEK 

 
O uso do portfólio reflexivo no programa 
de residência em saúde do idoso: relato 
de experiência 
 

TAINA LUANA WASCOSKI 

 
Caracterização clínica de idosos 
internados em uma unidade de terapia 
intensiva em Ponta Grossa, Paraná 
 

TAÍS IVASTCHESCHEN 

 
Prevalência de lesões de pele em idosos 
de uma unidade de terapia intensiva 
 

TAYANE DINIZ 

 
Idosos internados em um hospital 
universitário do interior do Paraná 
 

THAYNE DA ROSA SICORRA 

 
Variáveis sobre o sono autorrelatadas 
por idosos em atendimento ambulatorial 
 

RULLIANE APARECIDA DOS SANTOS 

 
Causas admissionais de idosos em 
unidade de terapia intensiva de um 
hospital público dos Campos Gerais 
 

 


