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RESUMO EXPANDIDO 

 

O Resumo Expandido deverá ser redigido em editor de texto “Word”, com o 

mínimo de 3 (três) e o máximo 5 (cinco) páginas, incluindo texto, gráficos, figuras, 

quadros, tabelas e referências. Deve ter a seguinte formatação: 

 Papel: tamanho A4; 

 Margens: esquerda e superior: 3 cm, e direita e inferior: 2,0 cm; 

 Fonte: Arial, Tamanho 12; 

 Espaçamento; 1,5 entre linhas; 

 Parágrafos; 1,5 cm. 
 

O resumo expandido deverá conter: 

 

1) Título: centralizado, em negrito, caixa alta, fonte arial, tamanho 14. Deve 

ser claro e informativo, e não deve conter ponto final;  

Exemplo: 

 
O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

OBSTÉTRICA 
 

 

2) Nomes dos autores (no máximo seis): listá-los em caixa alta, 

centralizado, com o último sobrenome por extenso e as iniciais do nome e 

sobrenome – devem ser redigidos após um espaço 1,5 do título do trabalho. O nome 

do apresentador deve estar sublinhado; 

Autoria (graduando e orientador – um ao lado do outro (apenas o autor 

graduando sublinhado), centralizado, fonte arial 12, primeiro sobrenome por extenso 

e em caixa alta, depois a abreviação das iniciais do nome, indicando numeração de 

referência com especificação em nota de rodapé) devem ser redigidos após um 

espaço 1,5 do título do trabalho; 

 

Exemplo: 

 

PRIMON, S. S.1; TEIXEIRA, D. C. W.2 

 



 

3) Nota de rodapé: na nota constará a descrição do(s) autor(es): nome 

completo por extenso, instituição a que pertence, fonte financiadora (quando 

necessário), ano, e email de contato (fonte 10, Times New Roman, alinhado à 

esquerda, espaçamento simples); 

 
Exemplo: 

 
 
1
 Sthella Scala Primon. Acadêmica do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Apucarana –    

  FAP. Apucarana – Pr. 2019. 
2 
Daniela Cristina Wielevski Teixeira. Orientadora da pesquisa. Docente Especialista do Curso de Bacharelado  

  em Enfermagem da Faculdade de Apucarana – FAP. Membro do Grupo de Pesquisa Enfermagem e o Cuidado   

  Humano – FAP/CNPq. Apucarana – Pr. 2019. 

 

 

4) Resumo e Abstract: devem ser claros e sucintos, conter de 50 a 100 

palavras. Devem ser estruturados em: objetivo, método, resultados e conclusão. 

Devem apresentar 3 (três) palavras-chave que identifiquem a temática, com as 

iniciais maiúsculas e separadas por ponto (.) ; 

Exemplo: 

 
RESUMO 

Objetivo: Identificar a atuação da enfermagem nas urgências e emergências 
obstétricas. Método: Revisão bibliográfica coletada nas bases de dados virtuais. 
Resultado: Compreensão técnica e humanitária acerca do papel do enfermeiro 
frente às urgências e emergências obstétricas nos âmbitos hospitalares. Conclusão: 
O enfermeiro deve aliar o conhecimento teórico-prático e atender as necessidades 
emergentes com prioridade. Fazendo a classificação de risco voltado para priorizar 
as gestantes em risco. 

Palavras-chave: Gestante. Urgência. Emergência. 

ABSTRACT 

Objective: To identify the role of nursing in emergency and obstetric emergencies. 
Method: Bibliographic review collected in virtual databases. Results: Technical and 
humanitarian understanding of the role of nurses in emergency and obstetric 
emergencies in hospital settings. Conclusion: The nurse should combine theoretical 
and practical knowledge and meet emerging needs with priority. Making the risk 
classification aimed at prioritizing pregnant women at risk. 

Keywords: Pregnant woman. Urgency. Emergency. 
 



5) Conteúdo do texto: Deve conter Introdução, Objetivo, Método, 

Resultados (esperado, parcial ou final). Os tópicos não são numerados. As citações 

de autores no corpo do texto subordinar-se-ão às Normas Técnicas da ABNT – NBR 

10520. Lembrando que é obrigatória a menção do número de página quando se 

tratar de citação direta. 

Exemplos:  

As citações de autores no corpo do texto subordinar-se-ão às Normas 

Técnicas da ABNT – NBR 10520. Lembrando que é obrigatória a menção do número 

de página quando se tratar de citação direta. 

O Resumo Expandido é uma das formas de apresentação de trabalhos em 

evento Institucional, o Fórum Científico da FAP e Congresso Multidisciplinar, assim 

recomenda-se que as citações sejam referenciadas em autor/data, para haver a 

padronização dos trabalhos apresentados. 

 
Exemplos:  

 

-Citação com um autor:  

 

      (MARTINS, 1980, p. 17)                     ou                   Martins (1980, p. 17)  

 

-Quando se tratar de até três autores, todos serão citados:  

 

   (MARTINS; DUTRA; SOUZA, 1981)         ou          Martins, Dutra e Souza (1981) 

 

-Quando a citação for com mais de três autores citar o primeiro seguido de 

et al. : 

 

     (MARTINS et al., 1980)                    ou                        Martins et al. (1980)  

 

-Quando o autor é uma instituição:  

 

    (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1986, p. 35)  

ou             Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (1986, p. 35) 



-Sem autoria: a referência entra pelo título da obra, sendo a primeira palavra 

em maiúsculo, já na citação fica: 

 

(A ECONOMIA [...],  2018) 

 

-Aos diferentes títulos de um autor publicados no mesmo ano, adiciona-se 

uma letra depois da data:  

  (BRAGA, 2017a)   e  (BRAGA, 2017b)      ou      Braga (2017a)   e   Braga (2017b) 

 

 
6) Conclusão/Considerações Finais e Referências, apresentados em 

tópicos distintos; 

 

7) Referências: As referências documentárias no final do texto devem seguir 

as Normas Técnicas da ABNT. Veja modelo no Guia de Normas Trabalhos 

Acadêmicos, no site da FAP. 

No conteúdo de texto: 

»  Introdução: Deve apresentar uma breve definição do problema pesquisa, 

justificando a relevância do estudo; 

»  Objetivo: Deve estabelecer o(s) objetivo(s) do estudo; 

»  Método: Deve apresentar o delineamento metodológico do estudo (tipo 

de pesquisa; amostra/população/cenário; critérios de inclusão e exclusão; fonte, 

período, procedimento de coleta e análise dos dados). Informar, se for o caso, o 

número do protocolo de aprovação do projeto de pesquisa, emitido por um Comitê 

de Ética em Pesquisa; 

»  Resultados: Deve apresentar os resultados parciais ou finais do trabalho, 

sem   interpretações   ou   comentários. Podem ser apresentados de forma descritiva 

e/ou por meio de tabelas, quadros e figuras;  

»  Conclusão/Considerações Finais: Deve ser clara e objetiva, responder 

ao(s) objetivo(s), e estar fundamentada nos resultados; 

»  Referências: Devem seguir as Normas da ABNT 6023:2018, conforme 

Guia de Normas disponível no site da FAP.  



Exemplo da disposição dos tópicos (meramente ilustrativos): 

 

INTRODUÇÃO 
 

A palavra emergência está aplicada diretamente a um caso e não pode ser 

desvinculada da palavra urgência quando o foco está voltado para a área médica. 

Giglio-Jacquemot (2005), supõe que a emergência se refere a um processo com 

risco eminente, enquanto a urgência se remete a um processo agudo clínico ou 

cirúrgico, o qual não apresenta risco de vida.  

A Política Nacional de Atenção às Urgências foi instituída pela Portaria 

1863/GM, de setembro de 2003, cuja finalidade é garantir a organização dos 

sistemas regionalizados, equidade e integralidade no atendimento às urgências 

clínicas, cirúrgicas, gineco obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e as relacionadas às 

causas externas. (AZEVEDO et al., 2010). 

 

OBJETIVO 
 

Identificar a atuação da enfermagem nas urgências e emergências 

obstétricas. 

 
MÉTODO 
 

Tratou-se de uma pesquisa de caráter de revisão bibliográfica por meio de 

uma busca eletrônica em base de dados online, totalizando um número de 26 

referências selecionadas. Sendo 25 referências de artigos, 21 artigos da Base 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo), 4 artigos da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e 1 referência de livro. 

 
RESULTADOS 
 

A análise dos artigos embasados possibilitou coletar informações que 

estejam relacionadas ao estudo. Mediante a análise dos artigos foi possível obter 

conhecimentos referente o papel do enfermeiro frente às urgências emergências 

obstétricas. Considerando-se o objetivo principal deste trabalho visa analisar as 



produções científicas sobre a assistência de enfermagem frente às urgências e 

emergências obstétricas.  

Portanto, o enfermeiro atua no acolhimento classificando assim os riscos e 

prioridades, combinando dessa forma os conhecimentos teóricos e práticos, aliando 

preocupação e atendimento humanizado. 

 
CONCLUSÃO 
 

Mediante o estudo realizado sobre o papel do enfermeiro frente urgências e 

emergências obstétricas, podemos destacar a sua importância frente aos cuidados, 

sendo que, os enfermeiros podem aliar os conhecimentos teóricos e práticos e 

assim atender as necessidades emergentes com prioridade. 

Com os dados coletados o enfermeiro encaminhará a gestante de acordo 

com a sua gravidade, risco baseado nas cores; vermelho – prioridade máxima, 

emergência, centro obstétrico ou atendimento médico imediato; laranja – muito 

urgente atendimento médico no prazo máximo de 10 minutos; amarelo – urgente, 

consulta médica priorizada em até 30 minutos. 
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