III JORNADA DE SAÚDE DA FJN – A IMPORTÂNCIA DA INTEGRALIDADE DA
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
EDITAL
I. CONTEXTUALIZAÇÃO / JUSTIFICATIVA
Priorizar a saúde da criança e do adolescente é percebido como uma estratégia eficaz para obter
ganhos sociais e econômicos a nível municipal, estadual e federal. Portanto, entende-se a urgência de se
pensar em ações prioritárias para tais grupos visando um fazer em saúde eficiente no hoje, para que os
mesmos se tornem adultos inteligentes, criativos, empreendedores, com ampla flexibilidade mental.
O último relatório da Fundo das Nações Unidas (UNICEF, 2012) destacou uma importante redução
nos índices de Mortalidade Infantil, o que tem despertado para o fato de que estratégias governamentais,
por meio de suas políticas públicas, poderiam reduzir as causas que levam ao adoecimento infantil pela
ampla cobertura à prevenção de doenças e promoção da saúde.
É nesse sentido que a Atenção Primária a Saúde mostra-se como um lócus importante para o
desenvolvimento de ações e atividades (acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança,
imunização, visitas domiciliares) que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da criança e do
adolescente. Ela traz em seu cerne o atributo da integralidade, conduzindo as ações de saúde norteado
pelo cuidado integral, voltada as necessidades da população.
Ao Estado cabe o dever de ser a garantia maior dos direitos de seus cidadãos desde seus primeiros
anos de vida. Para isso, elabora leis, formula políticas, desenvolve programas. Segundo a ECA da
Constituição Federal (art. 4º, parágrafo único), “a garantia de prioridade compreende:
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, b) precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, c) preferência na formulação e na execução
das políticas sociais públicas e d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção à infância e à juventude”.
É proposta da III Jornada de Saúde ofertar espaços para discutir aspectos relacionados à saúde da
criança e do adolescente, despertando nos participantes a necessidade do cuidado integral, ofertado desde
a Atenção Primária, e que a mesma seja resolutiva e que contribua cada vez mais para reduzir os índices de
mortalidade neonatal precoce.

A necessidade de se ampliar tal compreensão motivou os três cursos de saúde da FJN,
Enfermagem, Farmácia e Nutrição a propor o tema para contribuir com a formação profissional e com o
cuidado integral a saúde da criança e do adolescente.

II. OBJETIVOS

 Despertar nos estudantes a importância do cuidado com a saúde da criança e do adolescente;
 Oportunizar um espaço para atrair o profissional da saúde para participar do evento e conhecer a
FJN;
 Contribuir com a implementação da Política de Atenção a Saúde da Criança;
 Proporcionar maior conhecimento sobre a integralidade na atenção a saúde da criança e do
adolescente;
 Incentivar as atividades de pesquisa e produção cientifica dos profissionais e acadêmicos do curso
de graduação.
III. APRESENTAÇÃO

A Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) situa-se como agência promotora de ensino superior e, para
corresponder a esse perfil, traçou sua política de graduação fundada no rigor, solidez e integração dos
conhecimentos teóricos e práticos.
Nesse sentido, o processo de formação do profissional deve abranger uma dimensão político-social
que o subsidiará na inserção da realidade, enquanto sujeito partícipe de sua construção qualitativa, ao
mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na direção da resolução dos problemas da
cidadania no Estado do Ceará e no País. Cabe então à instituição propiciar momentos para que docentes e
discentes possam imergir nas questões sociais da atualidade.
De acordo com o Estatuto da Criança e do adolescente-ECA, as crianças e Adolescentes são sujeitos
de direitos, dotados de capacidade atuante em permanente construção. Como pessoas em condição
especial de desenvolvimento, vão adquirindo maturidade nas relações que estabelecem em seus grupos de
convivência e devem ter garantia de proteção integral e prioridade absoluta. Dentro do contexto da
proteção integral, a saúde ocupa um espaço privilegiado na medida em que na infância e na adolescência é
que são construídos os hábitos que permearão a saúde do adulto. Por outro lado, não é tarefa simples a
construção de processos de cuidado que envolvam promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento
e reabilitação para esse público. Demanda-se muito preparo e discussão sore as melhores formas de fazer.

A III Jornada da Saúde na FJN vai propor a realização de conferências, minicursos e apresentação de
trabalhos científicos relacionados com a saúde da criança e do adolescente na perspectiva de trazer o
discente, o docente e os profissionais para um processo reflexivo voltado para ações futuras.
A referida semana constituir-se-á de uma carga horária de 40h, sendo, segunda-feira (12/06, Noite
– abertura), terça e quarta (12 e 13/06 Manhã e Tarde).
O credenciamento será realizado uma hora antes da palestra de abertura.

IV. INSCRIÇÕES E CERTIFICAÇÃO
As inscrições para a III Jornada da Saúde da FJN estarão abertas a partir do dia 12/05 a 07/06/2017
As inscrições de trabalhos científicos serão realizadas impreterivelmente até o dia 02/06/2017. O
resultado de trabalhos aprovados será divulgado no site do evento no dia 06/06/2017.
As

inscrições

serão

feitas

virtualmente,

através

do

site

oficial

do

evento

www.fjn.edu.br/jornadasaude a partir do dia 12.05.2017 ao dia 07.06.2017. Haverá no site da Jornada de
Saúde links para realizar a inscrição. Recomenda-se guardar o comprovante de pagamento para posteriores
conferências. No ato da inscrição, o estudante ou profissional poderá escolher minicursos e palestras (em
horários diferentes) mediante a disponibilidade de vagas. A Comissão Organizadora não se responsabilizará
pelo inscrito que não conseguir vaga na palestra que o mesmo deseja, em função de atrasos ou outras
justificativas.
Os inscritos receberão um certificado de participação de 40 h na Jornada de Saúde, no e-mail que
foi cadastrado no ato da inscrição. Os certificados serão enviados exclusivamente por e-mail, exceto os de
trabalhos que serão entregue após a apresentação.
Para os inscritos que também submeterem trabalhos, em caso de aceitação destes, receberão um
segundo certificado, a parte, referente ao trabalho apresentado. Esse certificado será entregue impresso
após a apresentação. Para receber o certificado de participação, o inscrito deverá ter obrigatoriamente
75% (duas palestras e um minicurso) de participação no evento. A frequência será controlada pelos
monitores inscritos no evento.
Inscrições
Até 07/06

Estudantes (R$)

Profissionais (R$)

70,00 + 1 Kg de

100,00+ 1 Kg de

alimento não

alimento não perecível

perecível

TEMAS PROPOSTOS PARA AS PALESTRAS E MINICURSOS
SEGUNDA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2017
PALESTRA DE ABERTURA – A importância da integralidade da assistência à saúde da criança e do adolescente

TERÇA FEIRA 13 DE JUNHO DE 2017
Horário

Atividade

Tema
MANHÃ
Uso irracional de antimicrobianos e multirresistência

08-10h

Mesa redonda

08-10h

Palestra

Atualidades em nutrição pediátrica: importância dos
mil dias na programação metabólica

08-10h

Palestra

Atualidades em nutrição pediátrica: A relação entre
cérebro e intestino no desenvolvimento infantil

10-12h

Palestra

Plantas medicinais e tóxicas

10-12h

Minicurso

Método Canguru

10-12h

Palestra

Alergias alimentares na primeira infância – princípios
do tratamento dietoterápico

TARDE
14-17h

Minicurso

Conduta nutricional nas alergias alimentares

14-17h

Minicurso

Práticas alimentares nas primeiras colheradas

14-17h

Minicurso

Diferencial da manipulação para medicamentos
utilizados em pediatria

14-17h

Minicurso

Beleza ou doença? Tratamento nutricional nos
transtornos alimentares

14-16h

Palestra

Consulta de Enfermagem ao lactente saudável de zero
a dois anos e AIDPI

14-17h

Minicurso

Medicamento não é brinquedo

14-17h

Minicurso

Novas diretrizes da AHA

QUARTA-FEIRA - 14 DE JUNHO DE 2017
Horário

Atividade

Tema
MANHÃ
Suplementação, fórmulas infantis: implicações para a
saúde da criança.

08-10h

Mesa redonda

08-10h

Minicurso

Manipulações dermatológicas para crianças na área de
cosmetologia

08-10h

Mesa redonda

Violência e suas repercussões no desenvolvimento
infantil

10-12h

Palestra

Depressão na infância e na adolescência

14 -18h - Apresentação de trabalhos científicos
V. REGULAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS

Os trabalhos enviados à III Jornada de Saúde da FJN poderão ser inscritos nas seguintes categorias:
Pesquisas Originais, Relatos de Caso/Experiências e Revisões. Ressalta-se que somente serão aceitos
trabalhos que já apresentem resultados, não sendo avaliados a submissão de projetos de pesquisa. As
inscrições para submissão de trabalhos científicos serão realizadas até o dia 02 de Junho de 2017, às
23:59:00h. Não serão aceitos trabalhos após esse período.
A seleção dos trabalhos para todas as categorias será feita através do resumo simples do trabalho.
Estes deverão ser encaminhados através do site do evento, identificado com os nomes dos autores,
orientador e título do trabalho, à comissão científica do evento. Ressalta-se que a comissão não se
responsabilizará por problemas de falha de envio. Essa condição torna a inscrição do trabalho científico
nula. Ao se inscrever o participante receberá um e-mail confirmando o recebimento do Resumo e deverá
confirmar o pagamento da taxa enviando para o e-mail da III Jornada de Saúde o boleto com tal
comprovação.
É necessária a participação na semana de ao menos um dos autores para apresentação do trabalho.
Não haverá, em hipótese alguma, a devolução da taxa de inscrição ao evento diante do não aceite e/ou
desistência da apresentação de trabalhos aceitos (valor monetário).
A Comissão Científica chama atenção para o fato de que é de responsabilidade do(s) autor(es) do
trabalho a obtenção do consentimento dos pacientes ou dos seus responsáveis legais, caso os trabalhos

apresentados utilizem imagens dos mesmos e não se responsabilizará pela inexistência da obtenção deste
consentimento.
O trabalho poderá conter, no máximo, (01) autor principal, (04) co-autores e (1) orientador. Cada
pessoa poderá constar como apresentador de dois trabalhos e sem limite de co-autoria. A ausência do
apresentador no horário determinado dará direito a comissão científica de não fornecer os certificados.
Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Interna de Seleção composta por professores da
instituição, a qual caberá a definição do aceite ou não do trabalho para apresentação.
Observa-se que:
* Não será divulgado o parecer de avaliação dos trabalhos inscritos.
* Não serão aceitos trabalhos enviados por fax, correios ou qualquer outro meio.
No ato da apresentação do trabalho, seja na modalidade oral ou painel, só será permitido como
apresentador o autor inscrito ou um co-autor que também esteja inscrito no evento. Não serão admitidos
apresentadores que não realizaram inscrição no evento.
Para cada trabalho apresentado será emitido um único certificado constando o nome do autor e
co-autor(es) com dados fornecidos no ato da inscrição do trabalho. Não será permitido acréscimo e/ou
modificação dos dados e/ou informações do resumo posteriormente a data de envio. A comissão científica
não se responsabilizara por erros nos nomes dos autores/co-autores.
Os trabalhos aceitos para apresentação nas duas categorias serão julgados pela Comissão de
Avaliação durante a apresentação. Os trabalhos aceitos serão publicados em Anais da III Jornada da Saúde.
O resultado dos trabalhos aprovados será divulgado no dia 06/06/2017, no site do evento.
Os resumos não aprovados não serão notificados (via email, carta ou qualquer outra forma),
apenas não constarão na listagem oficial de resumos aprovados.
Os Anais contendo todos os resumos serão publicados no site a III Jornada da Saúde.

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO RESUMO

O resumo deve conter os elementos textuais: introdução, objetivos, métodos, resultados e
conclusões. Recomenda-se uso de parágrafo único. Após o resumo, deverão ser colocadas as palavras –
chave, que consistem nos termos indicativos do conteúdo do trabalho apresentado. Para a escolha das
palavras-chave privilegiar os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) disponível no site http://decs.bvs.br/.
O(s) resumo(s) deve(m) apresentar um mínimo 250 palavras e um máximo de 400 palavras, o título
deve estar em letras maiúsculas, negrito e no idioma português.
A data para avaliação dos trabalhos aceitos para apresentação será divulgada pela Comissão
Científica. Trabalhos que não se adéquem a estas normas não serão analisados. Após avaliação, será

divulgada no site a III Jornada da Saúde a lista de trabalhos aprovados com suas respectivas modalidades de
apresentação e horário.
APRESENTAÇÃO
PAINÉIS
Os painéis deverão ser auto-explicativos com maior riqueza de imagens (fotos e esquemas),
evitando grande quantidade de textos, respeitando a mesma estruturação citada do resumo.
- O cabeçalho deverá conter: título do trabalho, nome do autor e co-autor(es) (com destaque em asterisco
para o nome do apresentador e sem abreviação), nome do orientador; nome da Instituição de Ensino
Superior, Órgão, Entidade ou Serviço a que está vinculado.
- Espaço disponível: 90 cm de largura x 120 cm de altura.
- A identificação do local para fixação e apresentação dos painéis estará disponível na área de exposição 01
(uma) hora antes do horário estabelecido para início das atividades.
- Os painéis deverão ficar expostos durante todo o horário determinado, o qual estará visível no local de
exposição, só devendo ser retirado ao final do turno. A FJN não se responsabilizará por painéis que não
forem retirados por seus autores.
- A fixação e retirada dos painéis será de inteira responsabilidade do apresentador.
- A apresentação do painel será de 10min, acrescendo mais 10min para questionamentos e/ou
considerações dos avaliadores.
*As trocas de datas e horários não serão permitidas.
APRESENTAÇÃO ORAL
- Os trabalhos deverão seguir a estruturação conforme citado, em slides confeccionados no programa
Power Point (configuração para Office 97-2003).
- Será disponibilizado um aparelho de Data Show para a apresentação dos temas livres.
-A apresentação dos temas livre, será realizada em sala de aula obedecendo ao tempo de apresentação,
que será de 10min, acrescendo mais 10min para questionamentos e/ou considerações dos avaliadores.
-A data, o horário, o local e a divulgação dos trabalhos selecionados serão colocados em edital no mural da
FJN e no site da III Jornada da Saúde.
*As trocas de datas e horários não serão permitidas.
JULGAMENTO
Para o julgamento dos trabalhos aprovados, serão formadas bancas examinadoras, contendo 02
professores da FJN. A decisão da banca examinadora é soberana e inquestionável.
Prof. Ms. Alberto Malta Junior
Profª Ms. Amanda de Andrade Marques
Profª Esp. Camila Macêdo de Figueiredo
Coordenadores da III Jornada de Saúde

ANEXO 2 – CALENDÁRIO DE ATIVIDADES

12/05/2017
02/06/2017
07/06/2017
06/06/2017
12/06 a 14/06
Junho/2017 (sujeito a
alteração)

Inicio das inscrições
Encerramento das inscrições de trabalhos científicos
Encerramento das inscrições
Divulgação de resumos aprovados
Realização do evento
Publicação dos anais na revista e-ciência

CASA DE APOIO SÃO BENTO – BARBALHA-CE
1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECIVEL

