
TÍTULO: VI JORNADA MULTIPROFISSIONAL PRIMURGE HPS 

TEMA: Humanização na Urgência e Emergência. 

 

 

DIA 1: 

09:00H – ABERTURA (IPA/HPS) 

09:30 – Projeto HPS – Humanização.  

 

MESA REDONDA: O Atendimento na Emergência. 

9:45H – A complexidade do atendimento na emergência. (Médico emergencista Osmar). 

(O que é o atendimento humanizado em urgência e emergência) 

10:10H – Condutas na emergência. (Enfermeira Camila Simon) 

(Em que momento existe a notificação e retorno à família?) 

10:30H – Suporte ventilatório não invasivo na emergência. (Fisioterapeuta Gérson Dornelles) 

(Em qual situação é considerado viável? / Questão de diminuição de sofrimento?)  

10:50H – Atendimento psicológico ao paciente e a família. (Psicóloga Paola) 

11:10 – A assistência a família nas situações difíceis (Assistente Social Cristine) 

11:30-12:00 (perguntas) 

 

12h – 13:30 – almoço 

 

MESA REDONDA: Manejo de Emergência Pediátrica  

13:30h – Manejo de emergência pediátrica. (Dra Luciana)  

(Atendimento inicial, manejo de dor) 

14:00h – Lidando com o trauma. (Psicológa Daniele) 

(Estresse do trauma/conversas com família e criança quando se tem de dar alguma má notícia) 

14:30h –A nutrição além das recomendações nutricionais. (Nutricionista Jéssica Blat) 

(O cuidado com o planejamento alimentar da criança (preferências/datas especiais), sem 

esquecer da terapia nutricional. A importância do alimento para minimizar sofrimento.)  

15h – Fisioterapia na UTI de trauma pediátrico. (Fisioterapeuta Carolina) 
(Recomendações/ O que fazer para a criança colaborar? Importância do vínculo com a criança 
e a família.)  
 



15:30 – Encaminhamentos em diversas situações. (Assistente social Verônica) 
(Encaminhamento em situações de maus tratos, violência, falecimento de familiares...)  
 
16:00 – 16:30: perguntas 
 
 
MESA REDONDA: Humanizando o ambiente hospitalar. 
16:30h – COMISSÃO DE SEGURANÇA DO PACIENTE: IMPORTÂNCIA E RESULTADOS (Renata 
Brasil) 
 
17:00h -  CUIDADOS PALIATIVOS E FIM DE VIDA NO ÂMBITO HOSPITALAR – (MIRIAM) 
 
17:30h – HUMANIZAÇÃO NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (PSICOLOGIA) (psicóloga Alana) 
 
18:00h – EVENTO ADVERSO (Chico -PALESTRANTE DA SEMANA DE ENFERMAGEM) 
 
18:30h - Perguntas e encerramento. 
 
  


