
 
 

Cronograma de Apresentações e Orientações Gerais 

 

A comissão científica do I Simpósio de Simulação Realística em Saúde e I Fórum de 

Urgência e Emergência, realizado pela Escola Técnica de Saúde, pela Faculdade de 

Medicina e pelo Hospital de Clínicas de Uberlândia, realiza a divulgação dos trabalhos 

aprovados para apresentação.  

 

Apresentação dos Trabalhos: Para o eixo temático de Simulação Realística em Saúde, os 

10 trabalhos que receberem a maior pontuação serão aprovados para apresentação na 

modalidade oral online no dia 01 de dezembro de 2022 das 17h às 18h.  

 

Para os eixos temáticos Uso de Tecnologias em situações de urgências e emergências; 

Novas formas de ensinar urgência e emergência; Sistema de rede na atenção a urgências 

e emergências; Emergências clínicas; Emergências cirúrgicas, os 50 trabalhos que 

receberem a maior pontuação, serão aprovados para apresentação na forma oral presencial 

no dia 02 de dezembro de 2022 das 13h30 às 16h. 

 

Favor localizar seu trabalho na próxima página, visualizar o dia, horário e local e 

compareça dez minutos antes do início das apresentações da sua sala. Localize algum 

integrante da comissão. Leve consigo o trabalho em pen drive.  Assim, conseguiremos 

passar o trabalho para o computador e organizar melhor a apresentação. Todos os autores 

apresentadores devem seguir o template enviado no email, bem como se encontra na 

página do evento. 

  



 
 

 

Código Área temática Dia/ Horário Local/Sala Eixo 

"001" 
Criação do laboratório de simulação realística da Escola Técnica de 
Saúde / UFU 

01/12/2022 
17h00-17h15 

Umuarama 
 
 

Anfiteatro 2A 

Simulação Realística em Saúde 

"002" 
Simulação realística como ferramenta na educação permanente em 
serviços de saúde 

01/12/2022 
17h15h17h30 

Simulação Realística em Saúde 

"005" A simulação realística em cursos técnicos de enfermagem 
01/12/2022 

17h30h17h45 
Simulação Realística em Saúde 

"013" Simulação realística: principais conceitos 
01/12/2022 

17h45h18h00 
Simulação Realística em Saúde 

"007" 
Importância do enfermeiro no transporte aeromédico na sobrevida de 
pacientes 

02/12/2022 
13h30-13h45 

Umuarma 
 

Bloco 8C 
  

Sala 215 
 

Uso de tecnologias em situações de 
urgências e emergências 

"008" Uso da prancha scoop e rígida na restrição dos movimentos da coluna 02/12/2022 
13h45-14h00 

Uso de tecnologias em situações de 
urgências e emergências 

"003" 
Concepção de acadêmicos de Educação Física acerca das diretrizes de 
reanimação cardiopulmonar no suporte básico de vida 

02/12/2022 
14h00-14h15 

Novas formas de ensinar urgência e 
emergência 

"004" A importância do atendimento emergencial: relato de experiência 
02/12/2022 
14h15-14h30 

Sistema de rede na atenção a 
urgências e emergências 

"010" 
Fatores associados ao tempo de internação prolongado em unidade de 
terapia intensiva 

02/12/2022 
14h00-14h15 

 
Umuarma 

 
Bloco 8C  

 
Sala 216 

Emergências clínicas 

"011" 
Fatores associados à mortalidade hospital em unidade de terapia 
intensiva pediátrica 

02/12/2022 
14h15-14h30 

Emergências clínicas 

"012" 
Fatores associados ao tempo de internação em unidade de terapia 
intensiva pediátrica 

02/12/2022 
14h30-14h45 

Emergências clínicas 

 


