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O décimo terceiro 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, História 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 humanização da Enfermagem e sua assistência 

no centro cirúrgico” as enfermeiras mostram que equipes de enfermagem dentro 

de centros cirúrgicos têm buscado por uma assistência humanizada, em busca 

de promover o bem-estar do ser humano, considerando sua liberdade, unicidade 

e dignidade, atuando na promoção da saúde, prevenção de enfermidades, no 

transcurso de doenças e agravos, nas incapacidades e no processo de morte.  

No segundo artigo intitulado “A humanizaçao no atendimento de 

emergencia e urgência nos órgão públicos e privados” as enfermeiras abordam 

a temática da humanização no atendimento de emergência e urgência nos 

órgãos públicos e privados, no campo das políticas públicas de saúde. Objetivam 

demonstrar o quanto a humanização é importante em unidades de urgência e 

emergência, ressaltando a relevância do enfermeiro neste cenário.  

No terceiro artigo intitulado “A influência da agroindústria na economia 

da pequena propriedade rural: estudo de caso de suinocultura na fazenda 

Santana em Formoso-Go” a equipe multidisciplinar, composta por: zootecnista, 

engenheira agrônoma e historiadora, destacam que como a agroindústria 

aumenta a renda familiar e viabiliza a suinocultura do estabelecimento rural. 

Comprova assim que a agricultura familiar tem grande importância para 

pequenos e mini produtores, agregando valor os seus produtos, sendo uma nova 

opção de atividade, gerando crescimento e desenvolvimento da economia 

familiar. 
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No quarto artigo intitulado “A prevalência da desnutrição infantil no 

cenário brasileiro” as enfermeiras mostram que um dos maiores problemas de 

saúde na infância é a desnutrição. Apresentam seus vários os fatores 

determinantes. E mostram que a baixo custo o problema da desnutrição pode 

ser resolvido no país, através do entendimento dos fatores que determinam os 

déficits nutricionais entre crianças, aparentemente expostos às condições sócio-

econômicas e ambientais desfavoráveis.  

No quinto artigo intitulado “Abordagem clínica da enfermagem frente à 

prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica” os enfermeiros 

declaram que a Pneumonia é uma das complicações mais comuns nos pacientes 

ventilados mecanicamente no ambiente de terapia intensiva, levando a equipe 

de saúde promover algumas ações de controle e prevenção à esta complicação. 

Concluem que a prevenção se dá pela conduta multiprofissional, porém a equipe 

de enfermagem tem seu papel fundamental de ações profiláticas frente ao 

controle e prevenção da PAV.  

No sexto artigo intitulado “Câncer Colorretal: promoção, prevenção e 

rastreamento” as enfermeiras destacam que o câncer de cólon e reto (CCR) é 

considerado uma doença relacionada ao estilo de vida. Analisam os fatores que 

promovem a saúde, reduzindo a incidência de Câncer Colorretal, bem como 

identificam elementos que auxiliam na prevenção e no rastreamento da doença. 

No sétimo artigo intitulado “Diagnóstico da empresa JBS S/A Friboi” uma 

equipe multidisciplinar composta por: um administrador, uma matemática e uma 

psicóloga analisam como foi elaborado e executado um composto de ações que 

tornaram a empresa JBS S/A a maior companhia em processamento de proteína 

animal do mundo. 

No oitavo artigo intitulado “Melhores práticas na prevenção da infecção 

do trato urinário relacionado ao uso do cateter em Unidade de Terapia Intensiva: 

uma revisão de literatura” mostra que a permanência de um paciente em 

Unidade de Terapia Intensiva é cercada de riscos de contaminações 

relacionadas aos procedimentos realizados, devido a baixa imunidade deste 

paciente devido à sua enfermidade. Concluem que é necessário reforçar as 

medidas de controle, redução e prevenção da infecção do trato urinário 

relacionada ao uso do cateter em Unidade de Terapia Intensiva.  
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No nono artigo intitulado “O perfil psicossocial do autismo e suas 

relações familiares” os enfermeiros analisam os desafios encontrados pelas 

famílias dos portadores de autismo e as intervenções psicossociais observadas 

nas relações familiares. O resultado apontam que estas pessoas estão expostas 

a diversos fatores estressantes. 

No décimo artigo intitulado “Prevenção de eventos adversos 

relacionados ao procedimento cirúrgico: uma prática da enfermagem” as 

enfermeiras apresentam as medidas que podem ser executadas pela equipe de 

enfermagem para a prevenção de eventos adversos relacionados ao 

procedimento cirúrgico. Concluem que a enfermagem enfrenta muitos desafios 

no que tange a assistência ao paciente cirúrgico. O dimensionamento 

inadequado de profissionais, altas jornadas de trabalho, falta de autonomina do 

Enfermeiro, falta de estrutura fisíca e administrativa da instituição de saúde e 

ausência de um programa de educação continuada voltada para as 

especificidades do setor, colaboram para que a categoria em questão esteja 

contribuindo para a ocorrência de eventos adversos.  

No décimo primeiro artigo “Síndrome de Burnout: um problema 

recorrente na qualidade de vida de profissionais de Enfermagem” as enfermeiras 

mostram que o elevado grau de exposição ao risco para o estresse ocupacional 

e a Síndrome de Burnout ao qual estão submetidos os profissionais da 

enfermagem acabam por prejudicar a sua saúde física e mental.  

No décimo segundo artigo intitulado “Uso das práticas integrativas e 

complementares ao alívio da dor à parturiente realizadas por enfermeiros 

obstetras” os enfermeiros procuram analisar como o enfermeiro obstetra pode 

aliviar a dor vivenciada pela parturiente utilizando as Práticas Integrativas e 

Complementares (PIC) durante o trabalho de parto. 

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.  

A Editora. 


