APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
COMUNICAÇÃO COORDENADA

17:00-18:30 h

SALA BELO HORIZONTE
Ins. ID.
16
30
30
71
71
138
138
160
160

Título
Preditores de queda entre idosos da comunidade
Quedas em idosos em ambiente domiciliar: uma revisão integrativa para
a enfermagem
Avaliação funcional do idoso hospitalizado: um estudo de coorte

Autor(a) Apresentador(a)
Camila C. N. R. Ribeiro
Fátima H. Espírito Santo

Abordagem multiprofissional na indicação da contenção física em idosos
residentes em uma instituição privada de longa permanência
Percepção da equipe multiprofissional sobre a contenção física em idosos
residentes em instituição de longa permanência
Culturas de contenção física e segurança do paciente idoso no ambiente
hospitalar
O paradoxo da segurança do paciente do idoso versus contenção física:
estudo qualitativo
Prevalência de contenção física em instituições de longa permanência
para idosos no estado do Rio de Janeiro
Contenção física de idosos na atenção domiciliar: a transposição da
prática hospitalar para âmbito familiar

Marcia Bastos Couto

Fátima H. Espírito Santo

Marcia Bastos Couto
Lívia Maria da Silva Souza
Maria R. Silva Andrade
Romulo Delvalle
Romulo Delvalle

SALA SÃO JOÃO DEL REY
Ins. ID.
20
48
59
67
67
86
127
156

Título
Associação entre o risco de violência contra o idoso e síndrome de
fragilidade: estudo transversal
Perfil dos idosos atendidos em um serviço de urgência/emergência de um
hospital referência no atendimento ao idoso
Conhecimento sobre HIV/AIDS de idosos usuários da atenção básica
Construção de instrumento para consulta de enfermagem em uma
instituição de longa permanência para Idosos
Necessidades de cuidados domiciliares de enfermagem após a alta
hospitalar no contexto do SUS
Quedas em idosos: um problema de saúde pública
Autocuidado de idosos na atenção primária à saúde
Sexualidade de idosas institucionalizadas: perspectivas de profissionais de
enfermagem

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Darlene M. S. Tavares
Luciana A. S. de Andrade
Giovanna G. Nardelli
Ana C. O. J. Neves
Ana C. O. J. Neves
Josélia B. S. Ferreira
Paloma C. Campos
Margrid Beuter

17:00-18:30 h

AUDITÓRIO
Ins. ID.
13
21
83
113
126
139
145
152

Título
Circunferência da panturrilha: medida de rastreamento de massa
muscular diminuída em idosos
Psicogerontologia: o ensino multiprofissional sobre o envelhecimento
Jogo das atitudes: gerontotecnologia educacional para o idoso em
tratamento hemodialítico
Oficina de memória cognitiva: tecnologias e jogos com didática
direcionada para idosos
A extensão universitária como estratégia para formação em Enfermagem
Gerontológica
Ações direcionadas a cuidadores de idosos hospitalizados: vivências de
um projeto de extensão universitária
Oficina de estimulação da memória cognitiva com idosos: desenvolvendo
a memória de trabalho
A implementação da Disciplina Enfermagem Gerontogeriátrica na
Graduação em Enfermagem: relato de experiência

Autor(a) Apresentador(a)
Valéria Pagotto
Elizabeth M. S. de Souza
Karina S. Almeida
Hammerschmidt
Elisa Monteiro Magalhães
Daiane de S. Fernandes
Aline M. Fonseca Marins
Thaís de Medeiros Oliveira
Caren da Silva Jacobi

SALA OURO PRETO
Ins. ID.
11
11
56
93
105
108
112
112

Título
Motivos que levam idosos a procurarem unidades de pronto
atendimento: revisão integrativa de literatura
Conhecimento de idosos sobre acolhimento com classificação de risco em
unidades de pronto atendimento
A atuação do enfermeiro junto a idosos em um serviço de atenção
domiciliar na saúde suplementar: relato de experiência
Estruturação do serviço de artroplastia de joelho no ambulatório Bias
Fortes: contribuições da equipe de enfermagem
Tecnologias cuidativas: visita domiciliar para prevenção da doença renal
crônica em idosos
A percepção e sentimento do enfermeiro frente ao idoso hospitalizado
sem acompanhante em hospital público
Memórias de pessoas idosas sobre o conforto na unidade de terapia
intensiva
Memórias de idosos sobre a alimentação: contrapontos entre restrições,
dieta hospitalar e hábitos cotidianos

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Giovana A. Souza Scolari
Giovana A. Souza Scolari
Vanessa A. Souza Braga
Déborah Priscilla O. Almeida
Raquel Melgaço
Glaucia C. Lobão Mathias
Valdenir Almeida da Silva
Valdenir Almeida da Silva

17:00-18:30 h

SALA TIRADENTES
Ins. ID.
9
15
15
42
106
117
119
155

Título
Qualidade de vida de idosos residentes em uma instituição de longa
permanência do município de Gravataí/RS
Atividades que promovem bem-estar e qualidade de vida: perspectivas
de idosos
Interações medicamentosas em prescrições de idosos institucionalizados
Tecnologia leve na educação em saúde na atenção ao idoso: relato de
experiência
Estimulando a coparticipação do idoso no cuidado a sua saúde: um relato
de experiência
Avaliação da qualidade de vida de idosos na atenção primária
Autopercepção de saúde segundo morbidades e dados
sociodemográficos de idosos
Promoção da qualidade de vida na terceira idade: relato de experiências
de um grupo de convivência da Baixada Fluminense

Autor(a) Apresentador(a)
Iride Cristofoli Caberlon
Flávia Maria Derhun
Flávia Maria Derhun
Edileuza Nunes Lima
Camila C. G. Fernandes
Cinara Maria Feitosa Beleza
Fernanda R. Rodrigues
Sandra Conceição Ribeiro
Chícharo

SALA MARIANA
Ins. ID.
19
25
25
29
29
38
102
102

Título
Atividade de educação sobre saúde sexual com idosos de uma unidade de
atenção ao idoso
Tecnologia socioeducacional de contação de histórias para cultivo do
envelhecimento ativo
Saúde sexual e HIV/AIDS na terceira idade
Empatia no cuidado de enfermagem à pessoa idosa: revisão integrativa
Prevalência de AIDS em idosos no nordeste brasileiro
Evolução dos casos de HIV/AIDS em pessoas idosas atendidas em um
hospital universitário do nordeste
Vivências de amor e prazer além da idade: representações sociais de
idosas sobre sexualidade e saúde na velhice
Funcionalidade familiar: uma revisão integrativa da literatura

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Álvaro da Silva Santos
Lucia Hisako Takase
Gonçalves
Lucia H. Takase Gonçalves
Tiago José Silveira Teófilo
Tiago José Silveira Teófilo
Priscila de O. Cabral Melo
Horácio Pires de Medeiros
Horácio Pires Medeiros

17:00-18:30 h

SALA DIAMANTINA
Ins. ID.

36
36
47
74
74

95
118

Título
Compreensão do envelhecimento vivenciado por idosas que residem em
instituição de longa permanência em Belo Horizonte
Percepção de homens idosos acerca da autonomia
A importância do ensino da gerontologia na formação do enfermeiro relato de experiência
Contribuições da liga acadêmica de enfermagem em saúde do idoso
(LAESI) ao ensino da gerontologia
Cultivo do bem viver das pessoas idosas e tecnologia cuidativoeducacional de enfermagem
Risco de hipotermia em idosos em terapia intensiva no momento do
banho no leito
Manter o corpo limpo e tegumentos protegidos na pessoa idosa com
trauma musculoesquelético: um desafio na prevenção de lesão por
pressão
Humanização da assistência de enfermagem ao idoso no Projeto Social
“Amor pelos Ribeirinhos": Um Relato de Experiência.
Oficina de saúde na Universidade Aberta à Terceira Idade

Autor(a) Apresentador(a)
Tânia M. B. Santos
Tânia M. B. Santos
Elisa da Silva Feitosa
Elisa da Silva Feitosa
Ana R. Souza Rodrigues
Samia M. Barros Queiroz
Samia M. Barros Queiroz

Naudilene B. de Freitas
Ângela Lofiego Sampaio

SALA CONGONHAS
Ins. ID.
58
72
77
87
125
125
136
153
153

Título
Tecnologias educacionais para a promoção do envelhecimento ativo e
saudável
Saúde bucal do idoso: práticas para o autocuidado e empoderamento
Projeto de intervenção - ação de integração promovendo a melhor idade
Fraldas geriátricas como uma tecnologia do cuidado de enfermagem:
estudo controlado randomizado
Conhecimento de cuidadores acerca da higiene corporal em idosos
hospitalizados
Ambulatório de Enfermagem Gerontológica: acolhimento
interprofissional ao idoso com demência
Consulta de enfermagem à idosa com demência de Alzheimer: um relato
de caso
Projeto Amigos do Idoso: o enfermeiro otimizando ações da comunidade
Oficina Alegria de Não Estar Só: um encontro intergeracional

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Paula Cristina A. P. Olympio
Mariana Nonato Sá Andrade
Bárbara Gomes de O. Santos
Rosimere Ferreira Santana
Carla Targino Bruno Santos
Carla Targino Bruno Santos
Viviane Rodrigues Jardim
Noely Cibeli dos Santos
Noely Cibeli dos Santos

10:30-12:00 h

SALA BELO HORIZONTE
Ins. ID.
19
24
47
61
92

105
127

155
167

Título
O estado da arte sobre depressão em idosos na atenção primária à saúde
Fatores associados à adesão das atividades do autocuidado do diabetes
por idosos
Ação de saúde com idosos amazônidas: relato de experiência de uma Liga
Acadêmica Paraense
A fragilidade física, cognição e a direção veicular
Relações entre letramento funcional em saúde e tratamento não
farmacológico de idosos com diabetes mellitus na atenção primária: uma
revisão integrativa
Fatores associados à síndrome metabólica em idosos residentes na região
Noroeste de Belo Horizonte / Minas Gerais
O movimento existencial da pessoa idosa diante do conhecimento da
situação de doença oncológica: contribuições para o cuidado de
enfermagem
Plataforma de simulação das limitações físicas e sensitiva dos idosos: o
uso de metodologias ativas no ensino técnico de enfermagem
Ensino de gerontologia na formação do técnico em enfermagem: revisão
integrativa

Autor(a) Apresentador(a)
Álvaro da Silva Santos
Leiner Resende Rodrigues
Ana Rafaela Souza
Rodrigues
Tânia Maria Lourenço
Fernanda Alves dos Santos
Carregal
Camila Isis de Deus do
Carmo
Paloma Coutinho Campos

Sandra Conceição Ribeiro
Chícharo
Luiz dos Santos

SALA OURO PRETO
Ins. ID.
66
66
80
104
104
106
109
144

Título
Cirurgia de catarata em indígenas - assistência de enfermagem
Triquíase em indígenas - assistência de enfermagem
Fatores associados a presença de sintomas indicativos de depressão em
idosos institucionalizados
Prevalência de diabetes mellitus em idosos indígenas da etnia xukuru do
ororubá no Brasil
Prevalência de hipertensão arterial sistêmica em idosos indígenas da
etnia xukuru do ororubá no Brasil
Perfil do agressor de idosos de uma unidade geriátrica e gerontológica do
Distrito Federal
Perfil dos idosos de uma comunidade quilombola da zona rural Sergipana
Perfil e condições de saúde de idosos em situação de rua: subsídios para
enfermagem gerontológica

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Aline Salheb Alves Pivatti
Mona Luísa Sabongi
Paula Beatriz de Oliveira
Edvan Lopes Lima
Edvan Lopes Lima
Camila Carmem Gomes
Fernandes
Angela Maria Melo Sá
Barros
Dayane Cristina dos Santos
Alves

10:30-12:00 h

SALA TIRADENTES
Ins. ID.
7

37

55
57
83
84
86
87

Título
Caracterização e gerenciamento do cuidado de idosos acompanhados por
residentes multiprofissionais em saúde do idoso em uma estratégia de
saúde da família em Diamantina / MG
Promoção da saúde no processo do envelhecer: a atuação da
enfermagem nos grupos de apoio ao cuidador de pacientes com
demências
Perfil dos cuidadores idosos informais de usuários dependentes de
cuidados no domicilio no contexto da atenção primária à saúde
Enfrentamento da dor crônica entre idosos institucionalizados e
associação com intensidade de dor
Necessidades de saúde de idosos em tratamento hemodialítico:
tecnologia educacional para promoção da saúde
Um idoso com Parkinson: consulta de enfermagem
Atividades em oficina cognitiva aos idosos com demência: um relato de
experiência
Acompanhamento por telefone de cuidadores de idosos com demência:
tecnologia aliada ao cuidado continuado

Autor(a) Apresentador(a)
Juliana N. Costa Corguinho

Juliana Vieira de Araujo
Sandri
Lívia Cozer Montenegro
Joyce Rutyelle da Serra
Karina Silveira de Almeida
Hammerschmidt
Thiara J. Peçanha da Cruz
Josélia Braz dos Santos
Ferreira
Rosimere Ferreira Santana

SALA MARIANA
Ins. ID.
43
52
52
52
63
103
107
107
113

Título
Cuidando do idoso demenciado a nível ambulatorial: um plano de ação da
enfermagem
Fatores associados aos marcadores de fragilidade física em idosos
longevos da atenção básica à saúde
Síndrome da fragilidade em idosos internados em um hospital de ensino
Associação entre a síndrome da fragilidade e o uso de tecnologias
assistivas em idosos
Síndrome da fragilidade em idosos: uma abordagem a partir da análise
espacial e geoprocessamento em saúde
Mapeamento dos fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem
mobilidade física prejudicada numa revisão integrativa
Prevalência de incontinência urinária em idosos atendidos em um serviço
de urgência/emergência
Prevalência de doenças crônicas em idosos atendidos em um hospital
gerontológico
Estimulação cognitiva para idosos de 80 anos ou mais: avaliação da
manutenção da capacidade cognitiva

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Thaisa Araújo de Souza
Clóris Regina Blanski Grden
Clóris Regina Blanski Grden
Clóris Regina Blanski Grden
Fabiana Ferraz Queiroga
Freitas
Catherina Isdra Moszkowicz
Mário Gilberto Jesus Nunes
Mário Gilberto Jesus Nunes
Elisa Monteiro Magalhães

10:30-12:00 h

SALA DIAMANTINA
Ins. ID.
48
96
115
120
139
139
154
161

Título
Características de idosos longevos em cuidados paliativos atendidos em
um serviço de urgência/emergência
O cuidado paliativo a partir do olhar do paciente idoso: uma revisão de
literatura
Avaliação da saúde de idosos: extensão universitária e
interdisciplinaridade
Contribuições da pesquisa de campo com cuidadores de idosos no
domicílio para a formação e prática da enfermagem
A ótica dos estudantes de enfermagem de um hospital universitário
frente a finitude do idoso hospitalizado
O idoso com doença de Alzheimer hospitalizado: depoimentos de
cuidadores familiares
A vivência do profissional de enfermagem no desenvolvimento do
cuidado e do relacionamento com idosos institucionalizados
Dimensões atribuídas as instituições de longa permanência para idosos:
das políticas às práticas de cuidado

Autor(a) Apresentador(a)
Luciana Aparecida Soares de
Andrade
Bruna Dias França
Francine Barros de Oliveira
Naiara Lima Chaves
Aline Miranda da Fonseca
Marins
Aline Miranda da Fonseca
Marins
Mariana Aparecida Costa
Bárbara Jacome Barcelos

SALA CONGONHAS
Ins. ID.
31
60
62
62
70
99
146
159

Título
Implantação do protocolo assistencial de prevenção de lesão por pressão
em um hospital privado do Recife-PE
Análise do perfil de idosos com úlceras venosas atendidos
ambulatorialmente em três municípios goianos
Prevalência de lesão por pressão em idosos atendidos por um serviço de
atenção domiciliar de Minas Gerais
Processo de cuidar em enfermagem em ambulatório interprofissional de
Gerontologia
Idosos institucionalizados e oficinas terapêuticas: relato de experiência de
discentes de enfermagem
Caracterização sociodemográfica, de saúde e assistencial em idosos com
úlcera venosa
Perfil de adesão medicamentosa de idosos em ambulatório especializado
Ausência de cuidados preventivos para lesão por pressão em idosos
institucionalizados: relato de experiência

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Renata Santos Santana
Suelen Gomes Malaquias
Fernanda Vieira Nicolato
Fernanda Vieira Nicolato
Natália Rosa de Paula
Dalva Cezar da Silva
Iara Lessa Costa da Silva
Elizabeth S. Silva de Aguiar

10:30-12:00 h

SALA SÃO JOÃO DEL REY
Ins. ID.
32
39

39

69
110
111
117
118
147

Título
Limitações e desafios das equipes multidisciplinares no atendimento
domiciliar ao idoso
A importância da vacinação de idosos cadastrados no pólo de
enriquecimento cultural para a terceira idade da Universidade Federal de
Juiz de Fora
Adaptação transcultural do instrumento de avaliação da atenção primária
à saúde - PCATOOL-Brasil versão adulto para idosos: um estudo em Juiz
de Fora - Minas Gerais
Cobertura vacinal da população acima de 60 anos com a vacina DT:
avaliação e proposta de intervenção
Troca de saberes em roda de conversa com idosos: relato de experiência
A importância da gestão do cuidado da pessoa idosa na atenção básica
Vacinação contra gripe e mortalidade por pneumonia ou gripe em idosos
do estado do Piauí: uma perspectiva temporal
Envelhecimento e políticas públicas. Trajetórias das políticas de amparo
ao idoso
A integralidade na percepção de idosos cadastrados em unidades de
Saúde da Família

Autor(a) Apresentador(a)
Maria Teresinha de O.
Fernandes
Vânia Maria Freitas Bara

Vânia Maria Freitas Bara

Amália de Oliveira Carvalho
Isabela Mie Takeshita
Andressa F. D. Silva Gomes
Cinara Maria Feitosa Beleza
Ângela Lofiego Sampaio
Luana Duarte Rodrigues

AUDITÓRIO
Ins. ID.
21
38
59
82

130
149
149
162

Título
Visita multiprofissional em uma residência em saúde: relato de
experiência
Processo de construção da multiprofissionalidade: percepção dos
preceptores de uma Residência Multiprofissional em Saúde
Percepção da sexualidade de idosos usuários da Estratégia de Saúde da
Família
A importância da ampliação dos cenários de prática na residência
multiprofissional de enfermagem em saúde do idoso do Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais: relato de experiência
Formação do enfermeiro especialista em envelhecimento em Programa
de Residência Multiprofissional
A depressão em idosos em um município do interior de Minas Gerais
Projeto de implantação da Residência Multiprofissional em Saúde do
Idoso-Enfermagem em um centro de saúde de Belo Horizonte
Estratégias metodológicas interdisciplinares na Residência
Multiprofissional Integrada em Saúde na Enfermagem: um relato de
experiência

NOTA: 8 minutos para cada apresentação

Autor(a) Apresentador(a)
Elizabeth Moura Soares de
Souza
Priscila de Oliveira Cabral
Melo
Giovanna Gaudenci Nardelli
Isabela Maria Tavares do
Nascimento
Aline Tavares Domingos
Raquel Eustáquia de Souza
Raquel Eustáquia de Souza
Thais Pereira Guimarães

