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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas no Pós-doutorado, 

com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

no período de maio de 2015 a maio de 2018, porem a bolsa foi suspensa no mês de 

fevereiro de 2018 pela supervisora.  

O projeto “Impacto da terapia física descongestiva e da bandagem elástica no 

controle da dor de pacientes com úlceras venosas”, este projeto é da minha linha  de 

pesquisa do meu doutorado foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Cirurgia Translacional da Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São 

Paulo, dentro da área de concentração “Qualidade como método de avaliação” e linha 

de pesquisa que envolve a auto estima, imagem corporal e depressão e sexualidade,  

Capacidade funcional, dor e atividade física. Dando continuidade aos estudos do 

doutorado, onde estudei a qualidade de vida, autoestima, dor e capacidade em paciente 

com úlcera venosa, sob a supervisão da Professora Doutora Lydia Masako Ferreira, foi 

objetivo deste projeto a aquisição de conhecimento científico, o aprimoramento 

acadêmico e de pesquisa científica, a integração das atividades de ensino e pesquisa e 

formação de novos pesquisadores com alunos de iniciação científica, aperfeiçoamento, 

mestrado e doutorado.  

Durante o desenvolvimento do projeto de pós-doutorado, houve a participação 

semanal das reuniões clínicas do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia 

Translacional, às segundas-feiras, das 15h30min às 17h30min. 

 

2. Descrição das Atividades Realizadas  

 

2.1. Atividades de ensino  
 

2.1.1. Aulas ministradas  

 

1- Palestra:  Protocolos de qualidade de vida em indivíduos com feridas- Mestrado 

profissional em Ciências, Tecnologia e Gestão Aplicadas a Regeneração Tecidual da 

UNIFESP- carga horaria 1 hora. 

2- Palestra:  Tecnologia desenvolvida no MP da UNIVAS- Mestrado profissional em 

Ciências, Tecnologia e Gestão Aplicadas a Regeneração Tecidual da UNIFESP- carga 

horaria 1 hora. 



Palestra: Lesões, cicatrização e tipos de coberturas- Faculdade Pitágoras- carga horaria 

5 horas. 2017. 

2.1.2 Premiação do melhor trabalho apresenta em congresso 

1-Segundo lugar  com o trabalho “Algoritmo para prevenção e tratamento de lesão por 

pressão”. 6° Congresso Brasileira de enfermagem em dermatologia. 2016. 

2-Primeiro lugar com o trabalho “Impacto da terapia física descongestiva e da 

bandagem elástica no controle da dor dos indivíduos com úlcera venosa” I Latin 

American Wound Healing Society Meeting. 

2.1.3 Apresentação de trabalho cientifico em Congresso  

1-Apresentação pôster. Tema: Autoimagem e autoestima dos indivíduos com estoma 

intestinal: associação dos fatores sociodemograficos. X Congresso Argentino de Salud 

Mental. 2015. 

2-Apresentação pôster. Tema: Espiritualidade e esperança de cura em indivíduos 

diabéticos com pé ulcerado: associação dos fatores sociodemograficos. X Congresso 

Argentino de Salud Mental. 2015. 

3 Apresentação pôster. Tema: Espiritualidade e esperança de cura em indivíduos 

diabéticos com pé ulcerado: associação dos fatores sociodemograficos. X Congresso 

Argentino de Salud Mental. 2015. 

4-Apresentação pôster. Tema: Avaliação da qualidade de vida e autoimagem em 

paciente com estoma intestinal. X Congresso Argentino de Salud Mental. 2015. 

5- Apresentação tem livre. Tema:Cost comparison of pressure ulcer preventive 

dressings: hydrocolloid dressing versus transparente polyrethane film. I Internationl 

Meeting- Sobratafe Advanced Wound Care. 2015. 

6- Apresentação tem livre. Tema: Construção de um algoritmo para avaliação e 

tratamento deferidas. I Internationl Meeting- Sobratafe Advanced Wound Care. 2015 

7- Apresentação tem livre. Tema: Qualidade de vida, dor, ansiedade e depressão em 

pacientes com úlcera venosa, tratados com acupuntura sistemica. I Internationl Meeting- 

Sobratafe Advanced Wound Care. 2015. 



8- Apresentação pôster. Tema: Avaliação da espiritualidade e esperança de cura nos 

indivíduos com úlcera venosa em tratamento com bota de unna. IV Seminario Regional 

SOBEND São José dos Compos. 2015. 

9- Apresentação tem livre. Tema: Segurança do paciente de lesões cutâneas: algoritmos 

e aplicativo. II Internationl Meeting- Sobratafe Advanced Wound Care. 2017. 

10- Apresentação tem livre. Tema: Desenvolvimento de um algoritmo para prevenção e 

tratamento do pé de trincheira. II Internationl Meeting- Sobratafe Advanced Wound 

Care. 2017 

11-Apresentação tem livre. Tema: Elaboração de um manual de prevenção do pé 

diabetico.II Internationl Meeting- Sobratafe Advanced Wound Care. 2017 

12- Apresentação pôster. Tema: Aplicativo multimídia em plataforma móvel para 

limpeza de ferida. I Encontro UNIFES de Pós doutores.2017. 

 

2.1.4. Participando em eventos (congresso, seminário, jornadas)  

 

64º Congresso Brasileiro de Coloprotoctologia – 2015 

VI Encontro da Pós Graduação medicina III Capes- 2015. 

II Congresso Brasiiero de tratamento vançado de ferida -2015 

12° Jornada de estomaterapia da Santa Casa de Passos- 2015 

X Congresso Argentino de Salud Mental-2016 

III Congresso Internacional de enfermagem em dermatológica-2016 

12° Jornada de estomaterapia da Santa Casa de Passos- 2016 

I Encontro UNIFESP de Pós dourares -2017 

 

3- Coorientações em andamento de alunos-UNIFESP 

Aluna: Eliana Gonçalves Aguiar Titulo: Síndrome de fragilidade, sentimentos de 

importância e capacidade funcional em idosos portadores de úlcera venosa. Nível 

mestrado. 



Aluna: Núbia Ferreira Alves. Titulo: Tradução, adaptação cultural e confiabilidade do 

questionnaire of the university of Malaga, Spain (DFSQ-UMA) Nível de 

aperfeizoamento. 

 

4- Participação em bancas 

Mestrado: 04 

Doutorado: 01 

 

5- Capítulo de livro 

 

1-Lo limites de la clínicaIn: Geraldo Magela salome; Lydia Massako Ferreira.Titulo: 

Spirituality hope for cure in patients with and without diabetic foot ulcers: a 

comparative study. 1ª ed. Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Associón Argentina de 

profisinales de Salud Mental. 2016.p-478-479 

21-Lo limites de la clínicaIn: Geraldo Magela salome; Lydia Massako Ferreira.Titulo: 

La imgen corporal y la calidad de vida em pacientes com estoma intestinal. 1ª ed. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Associón Argentina de profisinales de Salud 

Mental. 2016.p-480-483. 

 

6-Rivisor de periódico 

  

Periódico: BBCS- Health Sciences   

Periódico: Revista de Ciências Médicas (PUCCAMP)  

Periódico: Revista Eletrônica De Enfermagem   

Periódico: REME. Revista Mineira De Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7- Aplicativo 

 

 

 



8-Artigos publicados 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA  

 

 



 

 

 



 

 


