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Selecionados para a final do Simpósio Instituto Acqua (edição 2022) 

Após apuração, análise e validação da Comissão Técnica de 
Avaliação, resultado conferido segunda-feira, 21 de novembro de 2022, 
com os finalistas.  

• Anúncio dos vencedores e Premiação ocorrem dia 15 de dezembro, 
durante o Encontro de Gestores 2022, no auditório do Palácio Henrique 
de La Rocque, em São Luís (MA) - Av. Jerônimo de Albuquerque - 
Jardim Renascença, CEP: 65075-380. 

CATEGORIA ARTIGOS 

Finalistas 

Déborah de Souza Silva 

Artigo: Gestão da Qualidade e Produtividade - uma análise comparativa da 
gestão da qualidade total e do modelo 5S no Hospital Regional Dr. José de 
Simone Netto 

Paulo Rogério Lobão de Araújo Costa 

Artigo: Impacto da implementação do protocolo de neuroproteção sobre as 
taxas de hemorragias em prematuros em uma Unidade Neonatal no estado 
do Maranhão 
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Cláudio Roberto Mendes dos Santos 

Artigo: A aplicação das competências e ferramentas gerenciais do 
enfermeiro na implantação de um Nucléolo de Segurança do Paciente em um 
serviço de hemodiálise na baixada maranhense 

CATEGORIA PROJETOS E PRÉ-PROJETOS 

Finalistas 

Nayra Karoline Neco da Silva Magalhães  

Projeto: Ações da equipe de enfermagem no manejo para controle da dor em 
neonatos de unidade neonatal 

Lavínia Soares Batista 

Projeto: Gerenciamento dos riscos de acidentes do trabalho com exposição a 
material biológico em hospitais em São Luís da rede pública estadual do 
Maranhão 

Poliana Ferreira Campos Leite e Lorena Santos  

Projeto: Territorialidade e maternidade: quando o cuidado estende os muros 
institucionais 
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Naiara Jane Sousa Ferreira Santos  

Projeto: Elaboração do plano de cuidados como diferencial na prática 
assistencial às gestantes de alto risco acompanhadas no ambulatório de 
atenção especializada da Maternidade Paço do Lumiar 

 

A constar 

• A Comissão responsável pela avaliação dos artigos submetidos ao Simpósio Instituto 

Acqua é formada por docentes com vínculo ativo em Universidades, bem como 

profissionais altamente qualificados nas áreas técnicas dos eixos de discussão. Os 

nomes foram indicados pela Comissão Organizadora do evento - constitui atribuição 

da Comissão Organizadora a designação da Comissão Técnica de avaliação; 

 

• Os artigos julgados durante a avaliação tiveram suas apreciações respeitadas, 

conforme os critérios avaliados pela Comissão. Não serão aceitos recursos de análise, 

uma vez que os aspectos de apresentação do trabalho foram apresentados no 

regulamento. 

 

 

Santo André (SP), 21 de novembro de 2022, às 17h44 


