
INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO IMIP 

MESTRADO PROFISSIONAL EM CUIDADOS PALIATIVOS ASSOCIADO 

À RESIDENCIA EM SAÚDE DO IMIP 

 

 

 

 

 

I SEMINÁRIO AVANÇADO EM  

CUIDADOS PALIATIVOS DO IMIP 

 

 

 

 

 

 



 

Projeto 

 

O programa de Mestrado Profissional é voltado para a capacitação de 

profissionais nas diversas áreas do conhecimento e se dá mediante o estudo de técnicas, 

processos ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho. Seu 

objetivo é contribuir com o setor produtivo nacional no sentido de agregar um nível 

maior de competitividade e produtividade a empresas e organizações, sejam elas 

públicas ou privadas. Neste contexto está inserido Mestrado Profissional em Cuidados 

Paliativos Associado à Residência em Saúde do IMIP, curso de pós-graduação stricto 

sensu.  

O I Seminário Avançado em Cuidados Paliativos foi uma reunião científica de 

caráter local promovido pelos mestrandos do programa supracitado.  O evento contou 

com a participação de tutores, preceptores e estudantes da graduação e pós-

graduação da Faculdade Pernambucana de Saúde e do IMIP, abrangendo diversas 

sessões temáticas e trazendo um aspecto plural que contemplou a ampla dimensão do 

cuidado paliativo. 

 O evento no IMIP, hospital de referência em saúde integral no Norte-Nordeste, 

localizado em Recife. Por ser um local de fácil acesso, foi escolhido para incentivar a 

participação de alunos de graduação e de pós-graduação.  Para esta primeira edição do 

evento foram esperados cerca de 30 participantes. 



 

Objetivo 

 

Portanto, o objetivo principal do evento foi aperfeiçoar metodologicamente os 

projetos de mestrados em cuidados paliativos conforme as evidências científicas  e 

verificando a factibilidade de realização do estudo.  

 

Justificativa 

 

É de grande importância congregar a comunidade científica e promover a 

discussão, o debate e a difusão dos conhecimentos atuais sobre o cuidado paliativo 

baseado em evidências tendo por foco sua produção técnica e científica.  

Assim, foi considerado ser relevante o aprimoramento dos projetos de mestrado 

a partir das experiências e conhecimentos entre pesquisadores, profissionais e 

estudantes de pós graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EQUIPE 

PRESIDENTE:  

Membro: Diego Oliveira 

Atribuições: 

 Coordenar e dar suporte a todas as comissões; 

 Integrar coordenação do mestrado com as comissões do evento. 

COORDENADORES (AS) DE COMISSÃO:  

Membros: Caroline Palácio, Ana Cecília Vasconcelos, Felipe Pedroso, Jeddson 

Nascimento. 

Atribuições: 

 Gerenciar equipe e processos da comissão 

SECRETÁRIA EXECUTIVA:  

Coordenadora: Caroline Palácio 

Membros: Luziane Sabino, Caio Setúbal e Camila Leal. 

Atribuições: 

 Realizar inscrições  

 Providenciar certificados 

 Serviço de secretaria no dia do evento (listas de frequência e entrega de 

certificados dos participantes) 

COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO:  

Coordenador: Felipe Pedroso 

Membros: Amanda Ferreira e Caio Setúbal. 

Atribuições: 

 Divulgar evento com os estudantes PIBIC, estudantes do mestrado e 

doutorado e preceptores 



 Preparar peça de divulgação via mídias sociais e programação enviada por 

email; 

 Solicitar nota na Intranet IMIP. 

COMISSÃO DE FINACIAMENTO E RECURSO:  

Coordenador: Jeddson Nascimento. 

Membros: Regina Sales e Lais Melo. 

Atribuições: 

 Identificar custos de material e coffee break; 

 Captar e gerenciar recursos financeiros. 

COMISSÃO CIENTÍFICA:  

Coordenadora: Ana Cecília Vasconcelos. 

Membros: Caroline Borges e Murilo Nascimento. 

Atribuições: 

 Contatar e confirmar convidados; 

 Enviar email para convidados com o conteúdo e horários das apresentações; 

 Verificar no dia do evento o andamento e cronograma de apresentações. 

 

INSCRIÇÕES 

 As vagas foram limitadas 20 vagas, sendo validadas as primeiras inscrições. 

 As inscrições foram realizadas através de e-mails enviados para o seguinte 

endereço: seminarioavancado.ccpp@hotmail.com  

o Cada e-mail validou apenas uma inscrição 

o No e-mail constavam as seguintes informações: nome completo, área 

de atuação, formação de maior grau, e vínculo com o IMIP ou FPS. 

 



PUBLICO ALVO 

 FPS e IMIP - tutores, preceptores, estudantes da graduação e pós-graduação  

FREQUÊNCIA 

 Conferido pelos organizadores no dia do evento (RG, telefone e e-mail). 

CERTIFICADOS 

 Foram realizados pela secretária executiva, expedidos com carga horária de 

8  horas e entregues ao final do evento. 

 O certificado foi emitido para os ouvintes que possuíram uma frequência 

≥75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO INICIAL 

 

 
“SEMINÁRIO AVANÇADO EM CUIDADOS PALIATIVOS DO IMIP” 

 
Data: 05/12/2018 das 08:00 horas às 17:00 horas. 

Local: Sala do Mestrado - IMIP. 
Abertura 08:00 horas às 08:20 horas 

08:20 às 08:40  Bloco I: Cuidado paliativo na infância e adolescência 
Convidada: Sheyla Levy (IMIP) 

08:40 às 08:50  Dissertação: Significado atribuído por adolescentes à vivência com a 
fibrose cística: um estudo qualitativo. 
Mestranda: Camila Leal 

08:50  às 09:00  Dissertação: Perfil dos pacientes pediátricos submetidos à 
traqueostomia paliativa no nordeste do Brasil. 
Mestranda: Luziane Sabino 

09:00  às 09:10  Dissertação: Adaptação brasileira e validação do formulário 
Voincing My Choices: um guia de planetamento de cuidados de fim 
de vida para adolescentes e adultos jovens.  
Mestrando: Jeddson Nascimento 

09:10 às 09:30 Discussão 
 
09:30 às 10:00 
 

 
Coffee breck 

10:00  às 10:20 Bloco II: Inovação e tecnologia em cuidados paliativos 
Convidada: Dra Helda Barros (CESAR) 

10:20  às 10:30  Dissertação: Um vídeo em realidade virtual no pré-anestésico de 
crianças submetidas à cirurgia eletiva: é capaz de diminuir a 
ansiedade pré-operatória e o delírio pós operatório ? Estudo Piloto 
Mestranda: Carolina Borges 

10:30 às 10:40 Dissertação: Ondasetrona na profilaxia de hipotensão arterial em 
gestantes submetidas à cesariana de urgência: ensaio clínico 
encoberto 
Mestrando: Murilo do Nascimento 

10:40  às 11:00 Discussão 
11:00 às 11:20 Bloco III: Mortalidade em cuidados paliativos 

Convidada: Dra Mirela Rebello (IMIP) 
11:20  às 11:30 Dissertação: Mortalidade de pacientes oncológicos adulto com 

insuficiência respiratória aguda e submetidos à ventilação mecânica.  
Mestrando: Diego Oliveira 

11:30 às 11:40 Dissertação: Análise de fatores de risco para hospitalização em um 
ano de pacientes oncológicos idosos: um estudo de coorte 
prospectiva. 
Mestranda: Amanda Ferreira  

 
11:40 às 12:00 

 
Discussão 



Intervalo 12:00 às 14:00 horas   
 

14:00 às 14:20 Bloco IV: Qualidade de vida em cuidados paliativos 
Convidada: Dra Lívia Andrade (IMIP/FPS) 

14:20  às 14:30 Dissertação: Avaliação do desempenho Neuropsicológico de 
pacientes com fibromialgia acompanhados ambulatorialmente no 
IMIP 
Mestrando: Caio Setúbal 

14:30 às 14:40 Dissertação: Qualidade de vida em paciente com alopecia induzida 
por quimioterapia em paciente com câncer de mama na oncologia do 
imip 
Mestranda: Lais Melo Oliveira 

14:40 às 14:50 Dissertação: Pico de fluxo inspiratorio de pacientes com asma 
persistente que utilizam inaladores de pó seco: um corte transversal 
Mestranda: Caroline Palácio 

14:50 às 15:10 Discussão 
 
15:10 às 15:20 
 

 
Coffee breck  

15:30 às 15:50 Bloco V: Perfil clínico epidemiológico de pacientes em Cuidados 
Paliativos 

Convidada: Dra Jurema Telles  (IMIP) 
15:50  às 16:00 Dissertação: Fatores de risco para eventos adversos graves em 

pacientes idosas portadores de câncer de mama 
Mestranda: Ana Cecília Vasconcelos  

16:00 às 16:10 Dissertação: Câncer gástrico: Perfil dos pacientes e resultados dos 
tratamentos em hospital do nordeste do Brasil.  
Mestrando: Felipe Pedroso 

16:10 às 16:20 Dissertação:Frequencia de alterações cutaneas em pacientes da 
oncogeriatria do imip submetidos a quimioterapia e radioterapia 
Mestrando: Regina Sales 

16:20 às 16:40 Discussão 
História, avanços e desafios dos programas Mestrado Profissional 

Palestrante: Flávia Orange (IMIP-FPS) / Jurema Telles (IMIP) 
16:40 às 17:00 horas  

Cerimônia de Encerramento 17:00 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANO DE AÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evento 

 
Abertura 08h00 

 Senhoras e senhores, bom dia!  

Damos início à cerimônia de abertura do I Seminário Avançado em Cuidados 

Paliativos. Realizado pelo Programa de Mestrado em Cuidados Paliativos do IMIP. 

Convidamos a coordenadora do programa doutora Flávia Orange, proferir o 

acolhimento do evento. 

 

Bloco I – Mortalidade em cuidados paliativos   

Convidada 08h20 – 08h40 

Convidamos a doutora Mirella Rebello Bezerra (Mestre em Medicina Paliativa, 

coordenadora do Serviço de Assistência em Cuidados Paliativos IMIP e supervisora dos 

Programas de Residência Médica em Geriatria e em Medicina Paliativa), para iniciar 

sua palestra sobre “Mortalidade em Cuidados Paliativos”. 

 



Dissertação I – 08h40 às 08h50 

Mestrando: Diego Oliveira. 

  Título: Mortalidade de pacientes oncológicos com insuficiência respiratória 

aguda e submetidos à ventilação mecânica.  

 

 

Dissertação II – 08h50 às 09h00 

Mestranda: Amanda Ferreira 

  Título: Análise de fatores de risco para hospitalização em um ano de pacientes 

oncológicos idosos: um estudo de coorte prospectiva. 

 

 

Discussão 09h00 às 09h30 

Coffee Break 09h30 às 10h00 

 

 Convidamos a todos para um intervalo de 30 minutos e coffee break na área 

externa do auditório.  

   

 



Bloco II - Inovação e tecnologia em cuidados paliativos 

Convidada 10h00 às 10h20 

Convidamos a doutora Helda Oliveira Barros (Fisioterapeuta mestre e doutora 

em Design e Docente do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), para 

iniciar sua palestra sobre “Inovação e tecnologia em cuidados paliativos”. 

 

Dissertação I – 10h20  às 10h30 

 Mestranda: Carolina Borges. 

  Título: Um vídeo em realidade virtual no pré-anestésico de crianças submetidas 

à cirurgia eletiva: é capaz de diminuir a ansiedade pré-operatória e o delírio pós 

operatório? Estudo Piloto. 

 

Dissertação II – 10h30 às 10h40 

 Mestranda: Murilo do Nascimento 

  Título: Ondasetrona na profilaxia de hipotensão arterial em gestantes submetidas 

à cesariana de urgência: ensaio clínico encoberto.  

 

Discussão 10h40 às 11h00 

 

 



Bloco III – Cuidado Paliativo na infância e adolescência 

Convidada 11h00 – 11h20 

Convidamos a doutora Sheyla Suelle dos Santos Levy (Mestre em saúde 

materno-infantil, coordenadora da UTI pediátrica do IMIP e plantonista da UTIP do 

Hospital Otávio de Freitas), para iniciar sua palestra sobre “Cuidado paliativo na 

infância e adolescência”. 

 

Dissertação I – 11h20 às 11h30 

 Mestranda: Camila Leal. 

  Título: Significado atribuído por adolescentes à vivência com a fibrose cística: 

um estudo qualitativo. 

 

Dissertação II – 11h30 às 11h40 

 Mestranda: Luziane Sabino 

  Título: Perfil dos pacientes pediátricos submetidos à traqueostomia paliativa no 

nordeste do Brasil. 



 

Dissertação III – 11h40 às 11h50 

 Mestranda: Jeddson nascimento. 

  Título: Adaptação brasileira e validação do formulário Voincing My Choices: 

um guia de planetamento de cuidados de fim de vida para adolescentes e adultos jovens.  

 

Discussão 11h50 às 12h20 

Intervalo do almoço 12h00 às 14h00 

 

 Convidamos a todos para um intervalo do almoço. 

Retornaremos pontualmente as 14h00. 

Bloco IV – Qualidade de vida em cuidados paliativos 

Convidada 14h00 às 14h20 

Convidamos a doutora Lívia Barboza de Andrade (Fisioterapeuta doutora em 

Saúde materno infantil, professora do programa de mestrado IMIP e coordenadora do 



programa de residência em Fisioterapia respiratória do IMIP), para iniciar sua palestra 

sobre o tema “Qualidade de vida em cuidados paliativos”. 

 

 

 

Dissertação I – 14h20 às 14h30 

 Mestrando: Caio Setúbal. 

  Título: Avaliação do desempenho neuropsicológico de pacientes com 

fibromialgia acompanhados ambulatorialmente no IMIP. 

 

Dissertação II – 14h30 às 14h40 

 Mestranda: Lais Melo 

  Título: Qualidade de vida em paciente com alopecia induzida por quimioterapia 

em paciente com câncer de mama na oncologia do IMIP. 

 



 

 

Dissertação III – 14h40 às 14h50 

 Mestranda: Caroline Palácio. 

  Título: Pico de fluxo inspiratório de pacientes com asma persistente que utilizam 

inaladores de pó seco: um corte transversal. 

 

Discussão 14h50 às 15h10 

Coffee Break 15h10 às 15h20 

 Convidamos a todos para um intervalo de 20 minutos e coffee break na área 

externa do auditório. 

Bloco V – Perfil clínico epidemiológico de pacientes em Cuidados Paliativos 

Convidada 15h30 às 15h50 

Convidamos a doutora Jurema Telles de Oliveira Lima (Doutora em oncologia 

e membro titular das Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade 

Americana de Oncologia Clínica e sociedade Europeia de oncologia clínica), para 

iniciar sua palestra sobre o tema “Perfil clínico epidemiológico de pacientes em 

Cuidados Paliativos”. 



 

 

Dissertação I – 15h50  às 16h00 

 Mestranda: Regina Sales. 

  Título: Frequencia de alterações cutâneas em pacientes da oncogeriatria do IMIP 

submetidos à quimioterapia e radioterapia 

 

 

 

Dissertação II – 16h00 às 16h10 

 Mestranda: Felipe Pedroso 

  Título: Câncer gástrico: Perfil dos pacientes e resultados dos tratamentos em 

hospital do nordeste do Brasil.  



 

 

Dissertação III – 16h10 às 16h20 

 Mestranda: Ana Cecília Vasconcelos  

  Título: Fatores de risco para eventos adversos graves em pacientes idosas 

portadores de câncer de mama. 

 

 

Discussão 16h20 às 16h40 

 

Encerramento 17h40 

Agradecemos a todos que participaram do evento. 

Os certificados serão entregues na saída.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipe 

 

 

 



 

Relatório Final 

 
1. Inscrições: 

Obtivemos 30 pedidos de inscrição e foram confirmados 20 inscritos 
devido ao número de acentos disponíveis. Compareceram um total de 16 
inscritos confirmados mais quatro não inscritos que solicitaram vaga no dia 
evento. 

Os inscritos eram graduandos (8 inscritos), residentes (4 inscritos), 
preceptores da residência em cuidados paliativos (2 inscritos), mestres ( 4 
inscritos) e doutores ( 1  inscritos). Além de participação de membros e 
professores do Programa de Mestrado em Cuidados Paliativo. 

2. Divulgação: 

Foi utilizado folder divulgado via grupos de Whatsapp e Facebook. 
Consideramos uma divulgação efetiva tendo em vista o número de vagas 
disponíveis. Não houve custos adicionais para divulgação.  

3. Custos e financiamento: 

Nossos custos foram referentes ao coffee break, certificação e 
lembranças dos palestrantes. O financiamento se deu por recurso próprio:  

 Cotamos três instituições fornecedoras de Buffet, consideramos o 
fornecedor Restaurante Dom com o melhor preço e com o cardápio mais 
apreciável. Orçamento de R$ 1.500,30. 

 

   

 Os custos com a certificação foram de R$ 15,00. 



 Optamos em gratificar os palestrantes com pequenos vasos de cactos no 
valor total de R$ 45,00. 

 

 No total foram gastos R$ 1.560,30 divididos entre os treze alunos do 
programa e envolvidos no evento. 

 

4. Atividade cientifica: 

Foi divido em dois momentos: 

 Convite dos palestrantes – foram convidados inicialmente de maneira 
informal e em seguida foi direcionado um e-mail com a carta convite 
para o evento. 

 Contribuição cientifica-os convidados inicialmente palestraram sobre a 
temática designada. Logo em seguida o convidado assistiu as 
apresentações dos mestrandos e contribuiu com sugestões referentes à 
apresentação e ao método do projeto apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Certificação: 

Ao término dos blocos de apresentação os palestrantes foram certificados 
e ao final do evento os ouvintes também foram certificados. 

 

 

 



 

Frequência 

 

 


