
 

 

LISTA DE RESUMOS APROVADOS PARA O EVENTO JAESD/2020 

TÍTULO DO RESUMO 
O Informatiza APS: da implantação, execução e monitoramento... 
Realidade Virtual na psicoterapia: recursos tecnológicos para o tratamento 
transtornos de ansiedade 
Medicamentos com validade expirada em instituições hospitalares públicas: 
necessidade de efetivação de... 
Construção de recurso educacional aberto para educação em saúde vacinal: ... 
Estratégias de ensino em formato remoto na Psicologia 
Fortalecimento da continuidade de cuidados de saúde por meio do relatório 
multimídia de alta hospitalar 
Relato de experiência da disciplina de telemedicina: (re)conhecimento de tecnologias. 
O marketing digital na pandemia da covid-19 e alterações no padrão de consumo da 
população mundial: a propósito de uma revisão de literatura 
Emoções e suas relações com a produção de memórias: uma revisão de literatura. 
Relato de experiência: e-book - “Primeiros passos para entender a telemedicina” - 
conceitos fundamentais para o estudante da graduação 
Desenvolvimento de um algoritmo de processamento de imagens para avaliação de 
lesões por pressão 
Uso de um Aplicativo para avaliação de lesões por pressão no ensino simulado de 
Enfermagem 
Especificidade da teleconsultoria clínica no diagnóstico de casos sintomáticos de 
Covid-19, verificados pelos testes sorológicos 
Educação em  saúde: o uso de ferramentas digitais e tecnologias da informação no 
serviço ambulatorial de saúde ao idoso como estratégia de enfrentamento diante da 
pandemia. 
A monitoria online no processo de ensino-aprendizagem 
Tecnologia em saúde: removendo barreiras 
O cuidar em evidência: conhecimento científico em tempos de infodemia 
A realidade virtual como forma de tratamento para pacientes acometidos por acidente 
vascular encefálico (AVE): uma revisão bibliográfica 
Mídias sociais como ferramenta de quebra do estigma relacionado ao hiv/aids e 
promoção de saúde sexual 



Desafios da vigilância epidemiológica no controle de zoonoses causadas por dípteros: 
uma visão de empreendedorismo 
Curso online sobre lesões por pressão: desenvolvimento e avaliação 
Uso de plataforma digital para disseminação de informações em saúde: o caso do 
canal Enfermagem IFSC 
Plataformas de streaming e a divulgação de conteúdo médico por meio de podcasts: 
uma análise 
Canal Inspira Ação na Rede: democratizando informações sobre cessação tabágica e 
promovendo acessibilidade por meio do Youtube 
Uso de mídias digitais por profissionais de saúde: o que dizem os códigos de ética? 
A utilização das mídias sociais no acompanhamento de pacientes do Ambulatório de 
mão e membro superior 
Abordagem baseada em problemas como fundamento teórico para criação de 
situações de aprendizagem apresentadas 
Nas mãos, além dos livros, o celular e o computador passaram a ser parceiros diários: 
educação em tempos de pandemia da covid-19. 
Considerações sobre as competências socioemocionais e aprendizado escolar 
Impactos do EaD na rotina de estudos dos acadêmicos do 3º semestre do curso de 
Medicina 
Vídeo sobre Higienização simples e fricção alcoólica das mãos no domicílio para 
prevenção do coronavírus: relato de experiência. 
Contribuição das TICs no processo de visita hospitalar virtual no contexto da 
COVID-19 
Saúde Digital na Odontologia durante a pandemia de COVID-19: Uma Revisão de 
Literatura 
A utilização das mídias sociais para educação em saúde 
Processo de desenvolvimento de um aplicativo de educação em saúde para a pessoa 
gestante 
Núcleo de Telepsiquiatria: implantação de protocolo de teleconsulta em um serviço 
de psiquiatria do Hospital Universitário 
Coleta estruturada de dados clínico-nutricionais em protocolo eletrônico de pacientes 
idosos: parceria acadêmica com uma Unidade Básica de Saúde/Prefeitura Municipal 
de Fortaleza - CE 
Ensaio digital no ensino de fisiologia humana: um relato de experiência na monitoria 
em tempo de COVID-19 
Saúde mental e EAD no contexto da pandemia da covid-19: implicações e estratégias 
de enfrentamento utilizadas por estudantes de medicina 
Caracterização dos aplicativos sobre Anatomia disponíveis para download 
Uso de mídias digitais para disseminação em saúde: criação de canais para suporte 
aos cuidadores de lactentes de risco, acadêmicos e  
profissionais 
A importância do uso da comunicação nos cuidados paliativos 
Produção de Vídeo Aula como Estratégia de Aprendizagem: Relato de Experiência 



Núcleo de Telepsiquiatria (NUTEPSIQ): processo de elaboração de termo de 
consentimento para teleconsulta psiquiátrica 
A adaptação educacional no curso de enfermagem em meio a pandemia da 
COVID-19: Relato de experiência 
Projeto de telemonitoramento para acompanhamento do desenvolvimento motor do 
lactente de risco no atual cenário pandêmico 
Mídias digitais como recursos para a formação continuada no enfrentamento da 
violência sexual e ascensão saúde integral de crianças e adolescentes 
Aplicações da inteligência artificial no desenvolvimento de vacinas para a 
COVID-19: revisão de literatura 
UX Experience na educação online em saúde: concepção do framework Design de 
Experiência do Usuário (DEAO) na produção de MOOC em saúde 
Análise do perfil de alunos de graduação egressos de curso tipo MOOC sobre saúde 
da pessoa idosa 
Uso de Ferramentas Digitais para traçar o perfil e propor estratégias de intervenções 
para o Programa PICSUNIFAL-MG 
Análise da Legislação para Telemedicina do Pré ao Pós Pandemia 
Desafios para o Atendimento Multidisciplinar em Telessaúde no Período Pré 
Pandemia 
O uso da saúde digital na assistência de pessoas com doenças crônicas não 
transmissíveis durante a pandemia do covid -19 
A utilização do prontuário eletrônico do cidadão (PEC) na assistência de enfermagem 
na atenção básica: relato de experiência 
Uso das mídias sociais na educação em saúde – revisão de literatura 
Aplicações da inteligência artificial no diagnóstico por imagem –revisão de literatura 
Relato de experiência: curso virtual de cirurgia cardiovascular para acadêmicos 
O serviço social e a comunicação na política de saúde: reflexões sobre a prática 
profissional frente o direito à informação 
“The Heart in Your Hands”: ciclo de palestras online sobre cirurgia cardíaca como 
ferramenta de aprendizado na graduação médica, um relato de experiência. 
A Teleodontologia além do Coronavírus: Uma Revisão de Literatura 
A engenharia social gerando riscos através de malware ryuk em sistemas 
informáticos na área da saúde 
Tecnologia Educacional Digital para o ensino e aprendizagem de Diagnósticos de 
Enfermagem, segundo a Norma ISO 18.104 
Projeto de telemonitoramento para acompanhamento do desenvolvimento motor do 
lactente de risco no atual cenário pandêmico. 

 


