
 

 

MODELO DE REUMOS E ABSTRACT 

 

 

Tendo em vista a demanda da CAPES referente à avaliação das dissertações e 

considerando que a avaliação é feita por meio do resumo da dissertação. Nesse sentido, o 

colegiado do PPGENF deliberou pelo modelo dos resumos e abstracts de todas as 

dissertações.  

 

A seguir seguem as linhas de pesquisa do PPGENF que deve estar descrita em algum 

local do corpo do resumo, os critérios de avaliação da CAPES que devem estar 

respondidos como a dissertação alcançou ou buscou alcançar esses critérios e dois 

modelos de resumo para ajudar na correção e incorporação dos critérios. 

 

 

 

LINHAS DE PESQUISA: 

Organização e Avaliação dos sistemas de cuidados à saúde 

O cuidar em enfermagem no processo de desenvolvimento humano 

 

É necessário que informações que respondam aos critérios de avaliação da CAPES, 

citados a seguir, estejam contempladas no resumo das dissertações. 

  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES: 

1. É coerente com as LP e AC do PPGENF; 

2. O problema de pesquisa foi originário da prática;  

3. É uma produção realizada em conjunto com o serviço;  

4. Tem potencial para influenciar políticas públicas e da área, inovação, impacto nas 

políticas e práticas, ou na formação; 

5. O trabalho apresenta originalidade e relevância para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural, social e/ou de inovação, e para a Área de Enfermagem;  

6. O método utilizado é adequado e inovador;  

7. A produção técnica desenvolvida tem potencial para gerar impacto;  

8. Tem aplicabilidade (local, regional, nacional ou internacional);  

9. Tem capacidade de devolução dos resultados para comunidade científica e/ou 

autoridades em saúde.  

 

 

A seguir, exemplos de construção de resumos. 

 

 

  



OLIVEIRA, Izabella Soares de. Gerenciamento de leitos no setor de urgência e 

emergência. Mestrado Profissional em Enfermagem da Universidade Federal do Espírito 

Santo. 2019.  

 

RESUMO 

 

Introdução: A implantação do Núcleo Interno de Regulação nos hospitais universitários 

é recente e muitos são os desafios para a estruturação dos processos de trabalho. Por isso, 

visando atender uma demanda institucional por melhorias e avanços no gerenciamento 

dos leitos no setor de urgência e emergência na qual a pesquisadora está inserida instigou 

a implantação do kanban, uma ferramenta do pensamento lean. Esse projeto está alinhado 

a linha de pesquisa organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde, e foi 

desenvolvido em parceria com a equipe de regulação, de urgência e emergência e da 

gestão da instituição. Objetivos: Elaborar fluxogramas e protocolos para o 

gerenciamento dos leitos no setor de urgência e emergência; desenvolver um software 

para monitoramento da ferramenta gerencial kanban. Método: Pesquisa-ação, com 

abordagem qualitativa. A população foi composta pela equipe multiprofissional do setor 

de regulação e avaliação em saúde e da urgência e emergência. A pesquisa foi realizada 

em um hospital universitário de grande porte localizado na região sudeste do Brasil, e a 

produção dos dados ocorreu durante o período de 21 de maio de 2018 a 31 de maio de 

2019. Foram realizados seis seminários com tempo médio de duração de uma hora e dez 

minutos. Os dados obtidos durante os encontros foram gravados, transcritos e analisados 

pela análise de conteúdo categorial de Bardin. Para o desenvolvimento do software 

utilizou-se o método do design centrado no usuário e foram realizadas cinco reuniões com 

a equipe de tecnologia da informação e o software seguiu os padrões do hospital para 

facilitar a implantação. Resultados/Produtos: foram desenvolvidos seis produtos: 

protocolos de implantação e de implementação da ferramenta kanban, fluxogramas de 

implantação e de implementação da ferramenta kanban, protocolo de mapeamento do 

conteúdo do software kanban e o software para monitoramento da ferramenta kanban. O 

software “CuidarTech Kronos” é inédito para gestão de leitos no setor de urgência e 

emergência utilizando a metodologia kanban. Conclusão: Essa pesquisa tem potencial 

de gerar impacto e ser aplicado a nível local, regional e nacional, pois descreve de forma 

sistematizada as etapas e recursos necessários para a implantação e implementação do 

kanban para gerenciamento dos leitos no setor de urgência e emergência. Os protocolos 

e software são relevantes para o desenvolvimento científico e tecnológico, e contribuirão 

para direcionar as ações dos profissionais, atuar como respaldo nas decisões e no 

estabelecimento de novos processos de trabalho, com a finalidade de melhorar a 

qualidade do atendimento ao paciente e direcioná-lo ao recurso necessário. A implantação 

do kanban no âmbito hospitalar não possui uma metodologia padronizada. Portanto, esse 

estudo à nível local, servirá como embasamento para a expansão para os demais setores 

do hospital, além de poder nortear pesquisas em nível local, regional e nacional, seguindo 

esse mesmo modelo ou realizando as adaptações necessárias conforme a realidade 

institucional. Os protocolos e fluxogramas foram registrados e serão disponibilizados na 

intranet da instituição. Após os testes, o software será registrado e implantado.  

Descritores: Regulação e Fiscalização em Saúde; Leitos; Serviço Hospitalar de 

Emergência; Enfermagem; Sistemas de Informação; Qualidade da Assistência à Saúde. 
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DIAS, Isabel Cussi Brasileiro. Curso on-line de prevenção de infecção da corrente 

sanguínea associada à terapia infusional. Mestrado Profissional em Enfermagem da 

Universidade Federal do Espírito Santo, 2019.  

 

RESUMO 

 

Introdução: Para a assistência terapêutica infusional é necessário um acesso vascular 

seguro e confiável, assim como uma rede de cuidados que envolva sua manutenção. As 

falhas nos processos de inserção e permanência dos cateteres estão associadas ao risco 

substancial de infecção da corrente sanguínea, que advém principalmente da 

contaminação/colonização do cateter ou de contaminação da terapia infusional. Assim, é 

consenso que as intervenções educativas e a capacitação dos profissionais de saúde 

resultem na diminuição desses agravos. Dessa forma, buscando atender uma demanda da 

instituição hospitalar na qual a mestranda atua propôs-se a elaboração de um curso on-

line, pois reconhece-se que é uma das maneiras de propagar as recomendações de boas 

práticas de forma uniforme e no horário de escolha do profissional. Esse projeto está 

alinhado a linha de pesquisa organização e avaliação dos sistemas de cuidados à saúde, e 

busca atender a demanda de educação permanente da comissão de controle de infecção 

hospitalar da instituição. Objetivo: Construir e validar um objeto virtual de aprendizagem 

do tipo curso on-line para profissionais de saúde sobre as principais recomendações para 

prevenção de infecção da corrente sanguínea associada à terapia infusional. Método: 

Estudo do tipo metodológico realizado em três etapas: 1) elaboração do conteúdo do curso 

on-line; 2) avaliação do conteúdo teórico; e 3) construção do objeto virtual de 

aprendizagem. No primeiro momento, para elaborar o conteúdo foram utilizadas as 

recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Organização Mundial de 

Saúde, do Centers for Disease Control and Prevention e da Infusion Nurses SocietyBrasil. 

Na segunda fase foi realizada a validação de conteúdo por meio de painel Delphi com a 

participação de oito juízes. Utilizou o Índice de Concordância pontuados de acordo com 

escala Likert. O terceiro momento foi a construção do curso on-line que seguiu o método 

do Design Centrado no Usuário. Resultados/Produto: Foi realizada a produção do 

conteúdo teórico do objeto virtual de aprendizagem e validação com média geral de 

concordância de 0,85, considerado adequado. O curso on-line foi organizado em 39 telas 

de conteúdo que integram as principais recomendações para terapia infusional, com a 

produção de imagens, hipertextos, vídeos, animações interativas bidimensionais e 

tridimensionais, áudios, estudos de casos e quiz, que fazem interface entre si por meio de 

uma hipermídia inovadora. Conclusão: O curso possui conteúdo atual, interativo e 

dinâmico, tendo sido desenvolvido em conjunto com os profissionais do serviço. O curso 

tem potencial de gerar impacto e ser aplicado a nível local, regional e nacional, por ser 

uma alternativa motivadora e satisfatória de educação permanente, capaz de otimizar a 

difusão da informação sobre as medidas de prevenção da infecção da corrente sanguínea 

e, consequentemente, embasar a segurança do paciente para o planejamento do cuidado à 

saúde e a implementação de ações para qualidade da assistência. Após o registro de 

direitos autorais o curso estará disponível para capacitação dos profissionais de saúde e 

acadêmicos dos cursos da saúde e o material teórico será disponibilizado na intranet da 

instituição.  

Descritores: Tecnologia Educacional; Educação à Distância; Controle de infecções, 

Cateteres; Segurança do Paciente.  

 


