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APRESENTAÇÃO Volume XII – Ano 2018/1º Semestre

O décimo segundo volume da Revista Científica da FacMais é composto
por artigos de pesquisadores e professores de várias instituições de ensino
superior (graduados, especialistas, mestres e doutores) das diversas regiões do
Estado de Goiás, atuantes das áreas de: Agronomia, Educação, Enfermagem,
Ensino, e Zootecnia.
Há seis anos a Revista Científica da FacMais vem contribuindo para a
sociabilização do conhecimento, articulando pesquisa, ensino e extensão. A
revista publica trabalhos de docentes e pesquisadores. E possui qualis nas
seguintes áreas: Educação, Ensino, Saúde e História.
No artigo intitulado “A importância do atendimento humanizado nos
serviços de urgência e emergência: uma revisão de literatura” as enfermeiras
mostram que os profissionais da enfermagem têm um papel preponderante no
atendimento humanizado. O artigo trata-se de uma revisão de literatura que tem
como principal objetivo analisar a importância da enfermagem humanizada nos
serviços de urgência e emergência e concluem que a humanização da saúde,
realizada pelo profissional de enfermagem, é bastante importante, haja vista que
floresce a valorização do ser humano.
No segundo artigo intitulado “A importância dos cuidados da equipe de
enfermagem na prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica
(PAVM): revisão da literatura” as enfermeiras destacam que os pacientes em
uma Unidade de Terapia Intensiva, são no geral, pacientes em estado crítico e
quase sempre necessitam de suporte ventilatório, assim, ela é o procedimento
mais frequente adotado e a Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica
(PAVM), é uma infecção associada a essa condição, e que pode e deve ser
prevenida.
No terceiro artigo intitulado “Ações do enfermeiro na detecção precoce
do câncer de mama em mulheres no Brasil: revisão integrativa” as enfermeiras
destacam que o câncer (CA) de mama é o segundo tumor mais frequente entre
as mulheres no Brasil e possui alto índice de mortalidade. E que por isso o
enfermeiro deve realizar ações de rastreamento e diagnóstico precoce do CA de
mama.
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No quarto artigo intitulado “As ações de enfermagem frente à sepse, uma
abordagem do paciente crítico: uma revisão da literatura” as enfermeiras
apresentar uma revisão acerca da importância do Enfermeiro na identificação
precoce dos sinais e sintomas da sepse em pacientes internados em uma
Unidade de Terapia Intensiva, enfatizando as principais medidas adotadas por
este profissional diante da doença.
No quinto artigo intitulado “As intervenções de Enfermagem e sua
importância na sala de recuperação pós-anestésica” a enfermeira procura
identificar as principais intervenções de enfermagem na sala de recuperação
pós-anestésica assim como a importância da equipe de enfermagem naquele
lócus.
No sexto artigo intitulado “Assistência de enfermagem no cuidado de
pacientes na Unidade de Terapia Intensiva com pré-disposição a úlcera por
pressão: uma revisão bibliográfica” as enfermeiras avaliam os fatores extrínseco
á úlcera de decúbito em pacientes hospitalizados em Unidade de Terapia
Intensiva. Mostram que a úlcera por pressão prolonga a hospitalização,
dificultando a recuperação do doente, aumentando o risco de outras
complicações. Vários pacientes desenvolvem as úlceras, seja por uma estrutura
deficiente ou por deficiência no cuidar. Concluem sobre a importância de se
intensificar, por meio de capacitações, estudos sobre a temática.
No sétimo artigo intitulado “Atribuições do enfermeiro frente ao paciente
com suspeita de infarto agudo do miocárdio admitido em uma unidade de pronto
atendimento: uma revisão da literatura” os enfermeiros procuram identificar as
intervenções de enfermagem em pacientes admitidos com Síndrome
Coronariana Aguda (SCA) em unidades de pronto atendimento.
No oitavo artigo intitulado “Distúrbios do sono em trabalhadores de
enfermagem: revisão da literatura” a enfermeira mostra que o trabalho em turno
noturno executado pelos profissionais de enfermagem pode alterar a qualidade
do sono destes. Os resultados apresentados demonstram que trabalhadores da
categoria de enfermagem que laboram em turnos noturnos apresentam
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frequentemente distúrbios de sono.
No nono artigo intitulado “Enxada, suor e lágrimas: levantamento dos
problemas sociais e econômicos do assentamento José Ribeiro da Silva, situado
no município de Trombas – Goiás” uma equipe multidisciplinar composta por um
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zootecnista, uma engenheira agrônoma e uma historiadora destaca que os
assentamentos rurais são fatos importantes na história recente da luta pela
democratização do acesso à terra no Brasil. Essa pesquisa propõe apresentar
as dificuldades que vem sendo enfrentadas por um assentamento de reforma
agrária no norte goiano, com a finalidade de identificar as causas, como condição
para a redefinição de práticas e de políticas públicas, que visem melhorar a
qualidade de vida dos assentados.
No décimo artigo intitulado “Exposição de profissionais de centro
cirúrgico a riscos ocupacionais: revisão da literatura” as enfermeiras destacam
que os profissionais do centro cirúrgico estão expostos diariamente aos riscos
físicos, químicos, mecânicos/ergonômicos e biológicos. E que esses riscos são
potencializados quando é gerado um desgaste ao trabalhador pelas longas
jornadas de atividades laborais, esse desgaste pode romper a homeostase e
levar ao adoecimento, ou seja, os acidentes de trabalho.

Obteve-se como

resultado o risco biológico como que mais acomete os trabalhados do centro
cirúrgico e os trabalhadores mais expostos a esse risco é a equipe de
enfermagem e a equipe médica.
No décimo primeiro artigo intitulado “O perfil psicossocial do autismo e
suas relações familiares” a enfermeira procura identificar e analisar os desafios
encontrados pelas famílias dos portadores de autismo e as intervenções
psicossociais observadas nas relações familiares. A autora mostra que ao
receber o diagnóstico de autismo, a família é munida de inúmeras duvidas e
medos, os pais querem identificar as etiologias e influências. E que tal situação
mostra a necessidade de se compreender o quadro espectro autista e seu
conceito na sociedade atual.
No décimo segundo artigo intitulado “Segurança do paciente na UTI:
uma revisão da literatura” as enfermeiras destacam que a UTI é um ambiente
que tem por objetivo a manutenção da vida e a recuperação da saúde, e para
isso, utiliza se de intervenções cada vez mais complexas, aumentando as
chances de erros e eventos adversos que colocam em risco a segurança do

Página

3

paciente. Elas mostram que os principais erros e falhas que ocorrem dentro das
Unidades de Terapias Intensivas, estão relacionados a três categorias: aos
medicamentos; aos registros nos prontuários e seguimento da SAE e os eventos
adversos observados foram ulcera por pressão, infecções da corrente
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sanguínea, flebites, hipotensão arterial, em sua maioria de competência da
enfermagem. E recomendam: capacitação e conscientização dos profissionais.
No último artigo intitulado “História da abelhinha e o Método Fônico de
alfabetização: modismo ou eficácia?” a educadora apresenta o método fônico de
alfabetização, como sendo um dos métodos viáveis para o processo de
letramento de crianças. Mostra também que as mudanças nas concepções de
alfabetização ao longo da história sempre foi um processo polêmico, cercado de
disputas entre métodos. Ao longo da artigo são apresentadas as críticas bem
como as defesas deste método.
Trabalhando de forma integrada a Revista Científica FacMais e o Núcleo
de Extensão e Iniciação Científica da FacMais (NEIC) interligados às
coordenações de cursos, e à Direção Acadêmica, tem o intuito de incentivar e
promover o estudo e a investigação acadêmica, tendo em vista o avanço da
ciência.
Agradecemos a preciosa colaboração dos colaboradores e convidamos
o(a) leitor(a) a se deleitar com a leitura de artigos que versam sobre temáticas
tão relevantes ao mundo hodierno.
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A Editora.
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