
 

 

 

 

I SIMPÓSIO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 

 

     A comissão organizadora do I Simpósio Multidisciplinar em Saúde torna 

pública a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à participação 

no I Simpósio Multidisciplinar em Saúde, com o tema “Desafios e perspectivas 

do mundo contemporâneo”, a ser realizada no dia 28 de janeiro de 2017. 

 

1.  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

     Este edital visa divulgar, organizar e orientar os participantes do evento 

sobre os objetivos, critérios de participação, inscrição e submissão de trabalhos 

para apresentação. 

 

2. OBJETIVO 

    O I Simpósio Multidisciplinar em Saúde têm como objetivo promover a 

integração entre acadêmicos e profissionais da área da saúde, reconhecendo 

os desafios e perspectivas da atenção à saúde. 

 

3. PÚBLICO ALVO 

     Poderão inscrever-se estudantes de cursos técnicos, de graduação, de pós-

graduação e profissionais das áreas da saúde e afins. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 As inscrições no evento devem ser realizadas de 20/11/2016 a 

27/01/2017, através do preenchimento da ficha de inscrição disponível em 

nosso site AQUI, e o envio da mesma, junto com o comprovante de pagamento 

e declaração da instituição de ensino (para estudantes), ao e-mail 

simposioemsaude@gmail.com ,ou de forma presencial, com os monitores ou 

com a comissão.  

 

4.2 TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 R$ 25,00 para estudantes de graduação e cursos técnicos; 

 R$ 30,00 para profissionais da área da saúde e afins. 

 

Tais valores deverão ser depositados através do DEPÓSITO IDENTIFICADO 

na conta da Caixa Econômica Federal, citada abaixo: 

 

AGÊNCIA: 0745               CONTA- POUPANÇA: 23828-0 

OPERAÇÃO: 013             FAVORECIDO: JEFERSON DE LIMA COSTA 

http://jefersonlcosta.wixsite.com/simposiomulti
mailto:simposioemsaude@gmail.com


 

 

5. DA ELABORAÇÃO DOS RESUMOS 

 

5.1 Os resumos poderão ser estruturados nas seguintes modalidades: 

Pesquisa de campo; estudo de caso; relato de experiência e estudo de 

Revisão; 

 

5.2 Os resumos simples devem ser apresentados como arquivo PDF,  

escritos em língua portuguesa, em fonte Arial, espaçamento simples entre 

linhas, sem recuo na primeira linha de parágrafo, margens de 3,0 cm em cada 

lado. Os autores deverão indicar o eixo temático acima do título em fonte 

Times New Roman, tamanho 12, negrito e caixa alta (Anexo 01). O resumo 

deve ter entre 250 a 500 palavras e conter as seguintes partes:  

 

5.3 Título 

Deve vir em negrito, centralizado, fonte 12 e em caixa alta em português. 

 

5.4 Autores e vínculo institucional 

 

Os trabalhos deverão ter no máximo seis (06) autores por resumo incluindo o 

professor- orientador. O (s) nome (s) completo do(s) autor (es) deve (m) vir 

logo abaixo do título, centralizado (s), em fonte Arial, tamanho 11 e 

espaçamento simples entre linhas. A indicação de instituição a que 

pertence(m), ou seja, o vínculo institucional deve vir uma linha abaixo do nome 

dos autores e ser escrito (s), em fonte Arial, tamanho 10 e espaçamento 

simples entre linhas. 

 

5.5 Resumo 

 

O resumo, posicionado uma linha abaixo do vínculo institucional, deve conter: 

introdução, objetivo, metodologia, resultados, conclusão do trabalho e 

referências bibliográficas nas normas da ABNT. Logo após o resumo devem 

ser listados três (3) descritores. 

 

5.6 Descritores 

 

As palavras utilizadas nesse tópico devem ser extraídas obrigatoriamente dos 

descritores em Ciências da Saúde (DeCS) na página http://decs.bvs.br/.  

 

6 DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS 

6.1 A submissão dos trabalhos será realizada até o dia 20 de janeiro de 2017, 

através do Email simposioemsaude@gmail.com . 

http://decs.bvs.br/
mailto:simposioemsaude@gmail.com


 

6.2 Cada participante poderá apresentar até 02(dois) trabalhos como autor 

principal. Não há limite de trabalhos para co-autoria;  

 

6.3  Os resultados dos trabalhos aprovados serão divulgados no site e na 

fanpage do evento no dia 23 de janeiro de 2016. 

 

6.4 Os eixos temáticos para a submissão dos resumos são: 

 

 Tecnologias para o cuidado em saúde; 

 Humanização em saúde; 

 Planejamento, gestão e pactos pela saúde; 

 Trabalho multiprofissional e interdisciplinaridade; 

 Direito e saúde. 

 

7. DA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS 

 

7.1 Os itens do resumo que serão avaliados pela Comissão Científica, 

seguirão os seguintes critérios: 

 Escrita (ortografia; concordância verbal; semântica; e elementos 

textuais); 

 O trabalho apresenta-se de forma lógica e concisa; 

 Os resultados obtidos seguiram a metodologia e alcançaram o objetivo 

proposto; 

 Relevância do trabalho para a saúde. 

 

7.2 Será considerado como critério de exclusão os trabalhos que não 

atenderem as normas dispostas neste edital. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

8.1 A apresentação será realizada na modalidade e-pôster; 

 

8.2 A data para apresentação dos trabalhos será no dia D/M/ANO. 

 

8.3 Será disponibilizado ao relator o slide mestre no site do evento AQUI 

para confecção da apresentação; 

 

8.4 Cada relator terá até 10 minutos para apresentação e deverá 

permanecer até o final das apresentações para a discussão;  

 

8.5 O relator deverá estar presente no dia e local para apresentação dos 

trabalhos, com antecedência de 30 (trinta) minutos, munido da apresentação; 

 

http://jefersonlcosta.wixsite.com/simposiomulti


 

9. DA CERTIFICAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

9.1 Serão certificados apenas os trabalhos efetivamente apresentados neste 

evento. 

9.2 Os melhores trabalhos de cada eixo poderão ser premiados com 

menções honrosas. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora em 

conjunto com a Comissão Científica deste evento. 

 

10.2 Este edital torna pública a submissão de trabalhos científicos para o I 

Simpósio Multidisciplinar em Saúde: desafios e perspectivas do mundo 

contemporâneo.  

 

10.3 O edital entra em vigor a partir da sua data de publicação. 

  



 

ANEXO 01 

 

EIXO TEMÁTICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA À CRIANÇA HOSPITALIZADA 
1Fulano do Nascimento, 2Beltrano da Silva,3Ciclano do Santos 

1,2,3
Graduandos do curso de X das Faculdades Y;  

 

INTRODUÇÃO: A hospitalização é uma situação crítica e delicada na vida de 

qualquer ser humano e tem contornos especiais quando se trata de um 

acontecimento na vida de uma criança, pois implica a mudança de rotina de 

toda a família, principalmente da mãe, que geralmente é a cuidadora principal 

do filho (MOLINA, 2014). OBJETIVO: Analisar as publicações científicas dos 

últimos cinco anos, relacionadas a atuação da enfermagem para os desafios na 

internação infantil. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica 

realizada em setembro de 2016 com artigos publicados nas bases de dados 

LILACS, MEDLINE e BDENF no período de 2011 a 2015. A busca foi realizada 

utilizando o descritor “Humanização”. O operador boleano "AND" foi usado na 

pesquisa e os critérios para inclusão foram artigos na língua portuguesa 

publicados nos últimos cinco anos e estudos disponíveis na íntegra que 

apresentavam como assunto principal crianças hospitalizadas. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Foram encontrados 23 artigos, sendo que doze 

permaneceram para análise, devido à aproximação com a discussão 

pretendida. Segundo Xavier (2014), ao entrar para o mundo do hospital, as 

famílias passam a ser governadas por várias normas e rotinas impostas pelos 

profissionais como uma forma de organizar o seu processo de trabalho e 

harmonizar as funções dos diversos setores que coabitam no hospital. Para 

Santos (2014), outro grande desafio durante a internação da criança, é 

aprender a enfrentar e aceitar os rituais de diagnóstico e tratamento e a 

desenvolver estratégias que o ajudem a suportar seu sofrimento diante do 

sofrimento da criança. Lapa (2011) e Sousa (2011) afirmam que a pior parte da 

hospitalização não é o tratamento medicamentoso, as punções venosas, mas 

sim o afastamento do cotidiano, da liberdade que se tem em casa. Dessa 

forma, atitudes de empatia e a humanização na relação entre o profissional e 

as mães poderá criar um ambiente no qual elas se sintam mais seguras e 

fortalecidas para enfrentar a hospitalização do filho. CONCLUSÃO: É 

importante possibilitar que a família conviva harmoniosamente com as normas, 

rotinas e profissionais da unidade de internação da criança, considerando a 

fragilidade familiar decorrente da internação hospitalar de seu filho. Logo, a 

equipe de enfermagem é a chave da atenção, sendo muito importante a 

eficácia do processo de trabalho da equipe. 

 

Palavras- chave: criança; família; humanização. 


