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ESTRATÉGIAS UTILIZADAS PELA FAMÍLIA PARA O CUIDADO DA 

CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA/PARALISIA CEREBRAL 

Giovana Calcagno Gomes1, Fabiele Dias Dresch2, Julia Rossettini da 

Conceição Marques3,Vanessa da Silva Tarouco4, Caroline Passos Arruda5. 

 

Introdução: A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP), mais conhecida como 

paralisia cerebral (PC), é oriunda de uma lesão, que afeta o sistema nervoso central (SNC) 

em fase de maturação. Trata-se de uma disfunção sensório-motora, envolvendo distúrbios 

no tônus muscular, postura e movimentação voluntária, resultando em longo prazo em 

deformidades ósseas e déficits funcionais, fazendo com que sejam dependentes e 

necessitando de auxílio ao longo de suas vidas1. Existem muitos estudos acerca da 

etiologia da ECNP e considera-se uma doença multifatorial. Os fatores podem ser 

encontrados no pré-natal, perinatal (anóxia neonatal, prematuridade e baixo peso ao 

nascer) e pós-natal2. Por isso, a prevenção está sendo considerada a melhor maneira de 

prestar um atendimento de qualidade à mulher e ao recém-nascido, para que não ocorram 

eventos indesejados durante a gestação e trabalho de parto O maior desafio para o cuidado 

da criança com PC encontra-se no desconhecimento da família acerca dessa deficiência 

irreversível, por isso, são comuns desgastes físicos e emocionais. A família  de crianças 

com PC encara a ideia da perda de um filho perfeito, e acaba tendo que se ajustar e aceitar 

a deficiência e as limitações da criança com a mesma. Cuidar de uma criança com PC é 

uma experiência difícil para a família, pelo prognóstico reservado e, dependendo do tipo 

e gravidade da lesão, uma baixa qualidade e expectativa de vida3. Em estudo sobre as 

experiências das famílias de crianças com PC, a maioria referiu à necessidade de 

dedicação total aos cuidados das crianças, fazendo com que seja necessário abdicar do 

seu tempo livre e, por muitas vezes, de suas atividades profissionais4.  Já os profissionais 

de saúde que lidam com crianças com PC, relataram maior cuidado com os possíveis 

obstáculos para o seu desenvolvimento como a alimentação, uso de medicações, doenças 

congênitas e associadas e etc. Por isso, os serviços devem voltar-se a família, oferecendo 
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apoio social e auxilio para o desenvolvimento de diferentes estratégias para o 

enfrentamento da situação para aumentar a qualidade do cuidado com a criança com PC 

e atender as necessidades dos cuidadores das mesmas. Objetivo(s): O estudo objetivou 

conhecer as estratégias utilizadas pela família para o cuidado da criança com 

encefalopatia/paralisia cerebral. Metodologia: Realizou-se um estudo descritivo e 

exploratório de cunho qualitativo. Participaram doze familiares cuidadores. Os dados 

foram coletados no segundo semestre de 2018 na Unidade de Pediatria de um Hospital 

Universitário por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados pela técnica de 

Análise de conteúdo. Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos, conforme a Resolução 466/12  O projeto de pesquisa foi encaminhado 

primeiramente ao Comitê de Pesquisa (COMPESQ) da Escola de Enfermagem (EEnf), à 

Gerencia de Ensino e Pesquisa do HU e, posteriormente, ao Comitê de Ética em Pesquisa 

na Área da Saúde (CEPAS/ FURG). Com o parecer favorável número 197/2018 deu- se 

início à coleta dos dados. Resultados: Como estratégias para o cuidado referiram que 

aprenderam a cuidar no dia a dia, não deixam a criança sozinha, dividem as tarefas 

cotidianas, organizam-se e arrumam a casa de forma a atender suas necessidades. 

Utilizam música para acalmar a criança, conversam o tempo inteiro com a mesma, deixam 

sempre uma luz acesa como referência para ela, Propiciam uma alimentação especial, 

evitam que a mesma chore e só a levam em locais onde as mesmas não fiquem irritadas. 

Procuram levar a criança em instituições especializadas e investem no brincar como 

forma de garantir o seu desenvolvimento. Os familiares referiram que o maior 

aprendizado sobre esse cuidado é vivenciando cotidianamente junto à criança e a maior 

estratégia é o carinho e o amor. Constatou-se a importância da divisão de tarefas 

cotidianas, para que o cuidado da criança não fique de responsabilidade apenas de uma 

pessoa. Os cuidadores procuram aprender e conhecer a criança, organizam suas rotinas e 

a casa de forma que consigam atender suas necessidades, procurando saber o que a criança 

quer, o que ela gosta. Conversam com a criança o tempo inteiro. Montam na sua própria 

casa uma enfermaria hospitalar. Buscam informações como forma de aprender a cuidar 

da criança e se instrumentalizar para o seu cuidado. Discussão: O impacto da família 

frente ao diagnóstico de PC é um fator importante e que é considerado da fase do 

diagnóstico, as fases de luto, choque, negação, aceitação e adaptação. A criança que vive 

com PC possui necessidades especiais, porém ela continua sendo criança, como qualquer 

outra, que além de necessidades especiais, possui necessidade de amor, carinho, 

educação, disciplina e convívio com outras pessoas5. A super proteção é um fator 

apontado pelos familiares, que reconhecem que muitas vezes infantilizam e realizam 

atividades que a criança teria condições de realizar, tratando-as como eternos bebês. Os 

cuidadores relataram que o conhecimento sobre as questões que envolvem a doença, o 

entendimento das limitações e as possibilidades facilitam o cuidado a estas. Diante desses 

fatos, a família utiliza diversas estratégias como buscar a melhor assistência de saúde, o 



 

que muitas vezes pode gerar grandes mudanças. Cuidar esta criança passa a fazer parte 

do cotidiano familiar, tornando-se uma forma de ocupar-se, de sentir que está fazendo 

algo para manter a vida da criança.  Conclusão(ões): Concluiu-se que o cuidado familiar 

à criança com encefalopatia/ paralisia cerebral é complexo, exigindo a ação concreta dos 

profissionais enfermeiros no sentido de acompanhar a família no recebimento do 

diagnóstico da criança, instrumentalizar a família para o seu cuidado e constituir sua rede 

de apoio social como forma de evitar o desequilíbrio no contexto familiar, causando sua 

sobrecarga e adoecimento.. Contribuições/implicações para a Enfermagem: O 

reconhecimento das estratégias utilizadas pela família contribui para a realização do 

trabalho da equipe de enfermagem, no momento de uma possível internação, fazendo com 

que ocorram menos intercorrências, gere menos sentimentos de angustia e apreensão 

relacionados ao estado de saúde da criança com PC. A família se sente mais a vontade 

por estar seguindo sua rotina e a equipe reconhece a individualidade de cada paciente, 

para que assim o atendimento seja cada vez mais humanizado.  
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FACILIDADES ENCONTRADAS PELA FAMÍLIA PARA O CUIDADO À 

CRIANÇA/ADOLESCENTE COM HIV/AIDS 
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Sandra Avila Minasi4, Letícia Moraes Toledo5. 

Introdução: A orientação da criança/adolescente desde cedo auxilia na maneira como ela 

irá lidar com as questões que envolvem sua sorologia. Diante dessa noção, tornam-se 

menos relevantes as questões que permeiam a revelação do diagnóstico e, muitas vezes, 

evitam-se sentimentos negativos frente à descoberta1. Assim, percebe-se a importância 

da criança/adolescente possuir conhecimento sobre o seu diagnóstico desde cedo para que 

compreenda a necessidade de possuir um papel ativo no seu tratamento, além de utilizar 

melhor a rede de apoio social disponibilizada2. Frente a participação atuante da família, 

referiram a importância de conciliar o tratamento e todos os cuidados do dia a dia junto 

com o carinho e amor de maneira a primar pelo bem estar da criança/adolescente3.  Para 

isso, envolver e preparar a família são estratégias imprescindíveis para que a 

criança/adolescente consiga seguir o tratamento correto, mesmo perante as dificuldades 

envolventes. A partir disso, percebe-se o papel fundamental que os familiares podem 

desenvolver, quando dispostos a enfrentarem as situações de dificuldades cotidianas para 

adesão à terapia4.  Objetivo: Conhecer as facilidades encontradas pela família para o 

cuidado à criança/adolescente com HIV/AIDS. Metodologia: O estudo foi conduzido por 

meio de uma abordagem qualitativa, descritiva e exploratória. Foi realizado no Hospital 

Dia AIDS Pediátrico do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. (HU) no 

primeiro semestre de 2018. Participaram 20 familiares cuidadores de 

crianças/adolescentes soropositivas. Esses atenderam ao critério de inclusão: ser o 

principal familiar cuidador da criança/adolescente com HIV/AIDS, acompanhar a 

criança/adolescente periodicamente no tratamento no Hospital Dia AIDS e ter 18 anos ou 

mais. Como critério de exclusão foi utilizado estar acompanhando a criança/adolescente 
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eventualmente nas consultas.  Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas 

individual com cada familiar cuidador principal após a consulta ou no momento da espera 

da mesma. Os dados coletados foram submetidos à Técnica de Análise de Conteúdo na 

qual é uma análise dos “significados”, pois este método enriquece a tentativa exploratória, 

e aumenta a propensão para a descoberta sendo um método empírico5. Respeitaram-se os 

princípios éticos sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde sob 

parecer nº 29/2018. Resultados: Referiram não ter dificuldades para cuidar, pois a 

criança/adolescente não incomoda, aceita tudo o que é proposto e toma a medicação sem 

nenhuma rejeição. Afirmaram necessitar apenas de atenção, principalmente com as 

crianças que estão na fase de formação. Além disso, afirmaram que a criança/adolescente 

com HIV/AIDS possui uma vida normal como qualquer outra sem a doença. Assim, não 

possuem dificuldades nos cuidados diários, não havendo alterações significativas nas suas 

rotinas. Um dos familiares referiu como facilidade o fato da criança/adolescente aceitar o 

seu diagnóstico e não sofrer preconceitos por ter o vírus HIV. No entanto, orientou a 

criança/adolescente a não falar para ninguém que tinha a doença. Outra facilidade referida 

foi à obtenção de um benefício via judicial, conseguindo que o familiar cuidador se 

aposentasse fazendo com que tivesse mais tempo para cuidar da criança. Discussão: 

Apesar estudos que o apoio e suporte da família melhoraram após o nascimento da 

criança/adolescente4. Assim, percebe-se a importância da criança/adolescente possuir 

conhecimento sobre o seu diagnóstico desde cedo para que compreenda a necessidade de 

possuir um papel ativo no seu tratamento, além de utilizar melhor a rede de apoio social 

disponibilizada2. Envolver e preparar a família são estratégias imprescindíveis para que a 

criança/adolescente consiga seguir o tratamento correto, mesmo perante as dificuldades 

envolventes. A partir disso, percebe-se o papel fundamental que os familiares podem 

desenvolver, quando dispostos a enfrentarem as situações de dificuldades cotidianas para 

adesão à terapia4.  Demonstrando também importante papel exercido pela enfermagem 

no reconhecimento de possíveis fragilidades, bem como as formas como os mesmos 

encontram para facilitar esse processoda existência de estigmas e preconceitos frente ao 

HIV/AIDS, observou-se em alguns. Assim como maior envolvimento e participação do 

profissional juntamente do familiar cuidador nos cuidados realizados a mesma4. Em 

relação às formas de organização e estratégias de cuidado da família, percebeu-se que, 

em muitos casos, o familiar cuidador abre mão do trabalho, das suas rotinas e hábitos para 

assumir integralmente os cuidados cotidianos da criança/adolescente. Nesse contexto do 

HIV/AIDS, o cuidado familial é desenvolvido em ações que auxiliem e proporcionem o 

bem estar da criança e do adolescente3. Portanto, o enfermeiro por meio do esclarecimento 

das dúvidas e da orientação auxilia a criança/adolescente e seu familiar cuidador acerca 

das ocorrências frente ao HIV/AIDS tirando as incertezas, que será concretizado o 

processo da informação e a efetivação do cuidado. Conclusão: Conclui-se a importância 

da equipe de enfermagem em conhecer as facilidades do cuidado exercido pela família à 



 

criança/adolescente soropositivo, para que reforce e incentive os cuidados que são 

efetivos e auxilie nas dificuldades que ainda são existentes e interferem na vida da família. 

Implicações/Contribuições para a enfermagem: Assim, diante dos dados obtidos no 

presente estudo percebe-se que a equipe de enfermagem tem um importante papel, não só 

na comunicação do diagnóstico, como também durante todo o processo de adaptação da 

família para que ela consiga desempenhar adequadamente seu papel fornecendo proteção 

e qualidade de vida para a criança/adolescente. Essa percepção de cuidado fortalece os 

laços dos pertencentes a este núcleo familiar, bem como dos profissionais envolvidos. 

Promovendo uma enfermagem humanizada, onde todas as tecnologias de cuidado são 

plenamente exercidas em benefício da criança/adolescente e sua rede de apoio familiar. 

Logo, é preciso que o enfermeiro atue fortemente na divulgação de pesquisas realizadas 

neste contexto afim de que estudos como estes venham a contribuir no seu fazer diário de 

trabalho e proporcionem conhecimento sobre esta temática. 
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Introdução: Os primeiros socorros são ações ofertadas a vítimas de agravos a saúde com 

a intenção de manter a vida, geralmente essas ações são ofertadas por um leigo, o qual 

não deve causar danos maiores. Os primeiros socorros ofertados por leigos ocorrem por 

meio da utilização de pouco ou nenhum equipamento ou recurso, dessa forma, claramente, 

não substitui a necessidade de profissionais de saúde especializados, porém podem fazer 

muita diferença no prognóstico de quem é atendido. O socorro oferecido por leigos não 

treinados para situações de emergência pode ser mais prejudicial à vítima do que o próprio 

agente causador do agravo. Assim, o conhecimento de procedimentos básicos de 

primeiros socorros no momento do atendimento é a ferramenta mais poderosa que o 

socorrista leigo poderá utilizar, já que geralmente, dispõe de pouco ou nenhum recurso¹. 

Para que leigos sejam qualificados em noções básicas de socorro há diversas maneiras, 

dentre elas, há a atuação das universidades em atividades extensionistas, as quais são 

capazes de, por meio de projetos, ir até a comunidade construir conhecimentos úteis para 

primeiros socorros. Dessa forma, a Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência 

(LEUr), tem como um de seus objetivos instrumentalizar a comunidade para realização 

de primeiros socorros em atendimentos de urgência e emergência, os quais podem 

envolver crianças, adultos e idosos por meio de atividades de extensão. Cabe destacar que 

as Ligas Acadêmicas são entidades formadas por grupos de estudantes de diferentes anos 

da graduação sob a supervisão de profissionais e professores vinculados a Instituição de 

Ensino Superior. Participam de forma efetiva na educação, promovendo conhecimento e 

atuação em áreas específicas não contempladas pelos currículos tradicionais, permitindo 

aproximação do estudante com as especialidades. Os princípios básicos que regem estas 

 
8 Graduanda em Enfermagem do sétimo semestre. Membro da Coordenação discente da Liga de 
Enfermagem em Urgência e Emergência – LEUr/FURG. Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 
camilaradmann@gmail.com 
9 Graduando em Enfermagem do oitavo semestre. Membro da Coordenação discente da Liga de 
Enfermagem em Urgência e Emergência – LEUr/FURG. Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: 
app.tec@hotmail.com 
10 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do 
Rio Grande - FURG. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa: Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem 
e Saúde (NEPES). Coordenadora docente da Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência – LEUr/FURG. 
Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: l.iturriet@yahoo.com.br 
 



 

entidades são atividades de pesquisa, ensino e extensão². A extensão universitária implica 

na formação do graduando, do professor e da sociedade; tendo como base a contribuição 

e o compromisso com a construção de uma sociedade crítica, autônoma e produtora de 

conhecimento, de modo a gerar autonomia e participação nas decisões e resoluções para 

as questões demandadas pelo contexto, pelos sujeitos e pelo entorno social geral. 

Contudo, complementa a formação dos universitários propiciando a aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos nas atividades de ensino³. Objetivo: Relatar a experiência de 

acadêmicos de enfermagem do sétimo e oitavo semestres vivenciada em uma intervenção 

educativa em primeiros socorros, realizada em dois dias, para dois diferentes grupos de 

trabalhadores de uma empresa de montagem de estruturas, localizada na cidade de Rio 

Grande – RS.  Metodologia: Trata-se estudo descritivo, por meio de um relato de 

experiência da vivência em uma atividade de extensão de acadêmicos de Enfermagem 

inseridos no projeto Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência realizado em 

fevereiro de dois mil e dezenove (2019). A atividade foi solicitada pela empresa, através 

do setor de segurança do trabalho que, em contato com a Coordenação da LEUr, propôs 

capacitar setenta (70) trabalhadores da empresa de montagem de estruturas sobre as 

seguintes temáticas: desmaio, crises convulsivas, queimaduras, atendimento a vítima de 

parada cardiorrespiratória e manejo com o desfibrilador externo automático (DEA). Em 

um primeiro momento, os ligantes envolvidos reuniram-se para planejar e desenvolver os 

materiais que seriam utilizados na abordagem teórico-prática das oficinas, assim 

desenvolvendo sua capacitação interna. Os materiais utilizados foram: multimídia, dois 

(2) torços de reanimação cardiopulmonar e desfibrilador externo automático (DEA). A 

atividade foi dividida em dois blocos: Um teórico e outro teórico-prático, pois recursos 

áudio visuais sobre primeiros socorros e realizações de ensinos práticos corrigem técnicas 

incorretas e procura responder dúvidas4.  Resultados: No primeiro momento houve uma 

apresentação teórica, ministrada pelos ligantes, realizada com auxilio áudio visual. Onde 

pode-se observar grande interesse e sensibilização dos trabalhadores da empresa de 

montagens, visto que os mesmos realizaram várias perguntas pertinentes ao assunto que 

estava sendo abordado. Buscou-se sanar as dúvidas e questões no decorrer do bloco 

teórico, também, muitos trouxeram relatos de suas vivências pessoais, demonstrando o 

envolvimento e interesse por parte do grupo com a temática. Após o término do bloco 

teórico, iniciaram-se as atividades práticas em que os trabalhadores foram convidados a 

realizarem as manobras de reconhecimento de uma situação de emergência e qual a 

conduta adotada frente a esses casos. Apenas alguns participantes não se sentiram 

confortáveis em participar da atividade, mas a grande maioria se propôs a realizar a prática 

do que foi demonstrado anteriormente. A atividade prática foi conduzida em forma de 

oficina, pois as atividades de extensão da LEUr priorizam a teoria de que “os adultos 

aprendem fazendo” 5. Discussão: Em situações de emergência a avaliação da vítima e seu 

atendimento devem ser eficazes, permitindo o aumento da sobrevida e a redução de 



 

sequelas. Por meio de intervenções como essas, a LEUr busca que os trabalhadores sejam 

capazes de agir com destreza e de forma eficaz em situações de urgência e emergência, 

que possam vir a acontecer. Ademais, a partir de relatos dos mesmos, eles ficam expostos 

a agentes externos, como sol e mudanças de temperatura, além disso, alguns permanecem 

em ambientes confinados, o que corrobora com o acontecimento de situações de urgência 

e emergência.  Conclusão(ões): Os projetos de extensão, em sua forma geral, trazem uma 

forma de integrar a universidade à comunidade, levando os conhecimentos adquiridos 

dentro da academia para atuar de forma benéfica para a comunidade. Com isso, espera-se 

a aquisição e a troca de informações, juntas com uma capacitação efetiva de um maior 

número de leigos possíveis, fazendo com que os leigos sejam capazes de atuar de forma 

rápida e adequada em situações de urgência e emergência. Além disso, sendo um projeto 

vinculado a uma universidade pública e gratuita, a LEUr entende seu compromisso social, 

e, por meio destas ações, busca levar o retorno para a comunidade, assim contribuindo 

com o seu desenvolvimento. Contribuições/implicações para a Enfermagem: A Liga 

de Enfermagem em Urgência e Emergência sendo um projeto que envolve ensino, 

pesquisa e extensão busca, dessa forma, promover o aprimoramento do acadêmico de 

enfermagem e contribuindo para sua experiência e, também, fazendo com que os ligantes 

vinculados a LEUr obtenham uma expansão da sua formação. Ainda, demostrando a 

importância da enfermagem em ações de extensão em saúde, as quais buscam levar cada 

vez mais conhecimento para os leigos, fazendo com que os mesmos saibam como agir 

diante a diversas situações que possam ocorrer no seu cotidiano.   

Descritores: Primeiros Socorros. Educação em Saúde. Enfermagem.  
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CONHECIMENTO PATERNO SOBRE O POSICIONAMENTO 

MÃE⁄BEBÊ DURANTE A MAMADA 

Ihana Arrieche Fazio11, Camila Daiane Silva12, Letiane de Oliveira Rubira13,  

Vanessa Machado da Silva14, Victória Rocha 15. 

 

Introdução: a amamentação é o melhor método para promoção de saúde para a dupla 

mãe e bebê, no que diz respeito a geração de vínculo, afeto, proteção e nutrição para o 

lactente. Além de ser uma prática que favorece as famílias economicamente por 

apresentar custo zero, reduz significativamente a morbimortalidade das crianças 

beneficiadas1. A participação efetiva dos homens no dia a dia familiar, vem sendo 

associada a “nova paternidade”2. Nesse sentido, as orientações referentes a amamentação 

ainda no período gestacional, além de reforçarem a importância da ação, auxiliam a mãe 

no amadurecimento da ideia ao adquirir confiança nos profissionais de saúde que a 

assistem, através da geração do vínculo e reforço da importância do apoio da família, 

principalmente do companheiro, nesta fase. Objetivo: identificar o conhecimento paterno 

sobre o posicionamento mãe/bebê durante a mamada. Metodologia: pesquisa qualitativa, 

realizada na maternidade de um hospital universitário ao extremo sul do país. 

Participaram cinquenta e quatro (54) pais que preencheram os critérios de inclusão: ser 

pai de recém-nascido em alojamento conjunto na maternidade, acompanhando a mãe e 

com idade igual ou superior a dezoito (18) anos. Excluiu-se os pais com idade inferior a 

dezoito (18) anos, cujo recém-nascido estivesse internado na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal, aqueles que a gestação finalizou em aborto, que a mãe obtivera 

diagnóstico de HIV/AIDS ou outras impossibilidades que a impedissem de amamentar. 

Coletou-se os dados entre agosto e outubro de 2016 por meio de entrevistas gravadas. Foi 

realizada a Análise de Conteúdo3, onde os participantes foram identificados pela letra P 
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(pai). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética nº 71/2016. Resultados: O 

posicionamento adequado garante uma boa pega, facilitando a sucção e ejeção do leite 

para o bebê, além de evitar dores e ferimentos mamilares no seio materno. Dentre as 

várias posições possíveis ao amamentar, uma boa posição é aquela em que tanto a mãe 

quanto o bebê estão confortáveis. Alguns cuidados de conhecimento dos pais, após a 

mamada, foram citados: “Bracinho de baixo da mama da mãe é o mais confortável 

possível. Tanto para mãe quanto para o bebê.” (P4). “Olha, pelo que eu vejo ali é deitado 

levemente inclinado na posição. Inclusive eu comprei uma almofadinha que ela coloca 

por baixo assim para ficar mais confortável, não segurar o peso dele todo no braço. 

Deitado próximo, encostando no corpo da mãe, bem à vontade daí fica.” (P30) “Na 

amamentação acho que a cabeça não pode estar tapada. Posicionadinho meio em 

lateral.” (P13) “Eu acho que com a mãe sentada, daí ele deitadinho, meio em pé. Para 

mim seria o correto, não sei.” (P29) “De que forma? Encaixar a barriga do bebê com a 

da mãe. Que a cabeça fique inclinada um pouco em cima. E que o bebê pegue bem a 

aréola.” (P23) “No caso, como é que vou te dizer... Em declínio. Com os pés para baixo. 

Depois só dá um tempo para ele dar uns arrotinhos e depois colocar de ladinho.” (P9). 

Discussão: O acompanhamento ativo da mulher e do filho durante a amamentação 

representa para os homens uma grande vivência, ao proporcionar uma maior aproximação 

física do casal, após o parto4. Os processos que envolvem o cuidado e proteção da criança, 

cada vez mais, são atribuídos também ao pai. Um estudo demonstrou que 9 dos 15 pais 

entrevistados, indicavam conhecimento acerca do aleitamento materno5. Atitudes de 

incentivo, apoio e carinho, auxiliam as mulheres a superarem os obstáculos que envolvem 

a prática e o estímulo do aleitamento. Assim como, o conhecimento sobre a temática, faz 

com que os pais exerçam grande impacto na continuidade da amamentação. Um estudo 

realizado com puérperas identificou a importância do pai no processo do aleitamento 

como participantes e incentivadores da prática, seja por meio dos cuidados concedidos à 

criança e a mãe, ou pelas informações que os pais possuem acerca da importância do leite 

materno para seu filho. Ações estas, influenciadoras na decisão da puérpera em 

amamentar5. Conclusão: o pai possui grande influência no aleitamento materno, pois é 

com a ajuda e suporte dele que o processo de amamentar pode se tornar mais fácil. O pai 

precisa ser orientado desde o pré-natal, tornando-o empoderado para contribuir com o 

processo de aleitamento. Dessa forma, o aleitamento deixa de ser uma atividade exclusiva 

da mãe, por realizar o ato de amamentar, e passa a ser uma ação conjunta, em que o pai 

contribui ativamente no processo. Um pai informado sobre o posicionamento correto da 

mãe e do bebê durante a mamada é de grande valia, pois poderá trazer ainda mais 

benefícios para ao bebê. O contato barriga com barriga promove a criação de vínculo, a 

boquinha de peixinho durante a pega indica que ela está correta, desde que boa parte da 

aréola esteja envolvida, garantindo uma melhor sucção de leite e evitando que o bebê 

ingira ar. Entre outros detalhes, que fazem toda diferença na qualidade da mamada, desde 



 

que identificados e corrigidos de maneira adequada. Tornando-se o pai um grande 

contribuinte e peça chave neste cenário, ao observar e indicar quando algo não estiver 

ocorrendo da forma desejável. Contribuições/implicações para a Enfermagem: 

Necessita-se que a equipe de saúde envolvida, incentive o pai a ser um partícipe efetivo 

no processo de aleitamento. As orientações que envolvem a prática da amamentação, 

devem ser direcionadas ao casal de forma que, enfermeiros e técnicos auxiliem no 

processo de adaptação a nova fase do casal com o bebê. Envolver o pai nesse momento, 

com informações pertinentes a temática melhora seu desempenho junto à mãe durante 

todo o processo de amamentar. A educação em aleitamento deve ser iniciada durante o 

acompanhamento da gestante no pré-natal se estendendo ao parto e puerpério. Os grupos 

de gestantes desenvolvidos na atenção primária, além de executarem ações voltadas a 

gestante, devem promover atividades que incluam os pais. Atividades estas, que podem 

ser estendidas a atenção terciária, quando as informações sobre o aleitamento materno 

são repassadas às mães, buscando também a aproximação do pai. Desse modo, a 

enfermagem se torna fundamental na promoção do manejo correto do aleitamento 

materno, ao desenvolver atividades que envolvam a educação em saúde. 
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MANEJO NÃO FARMACOLÓGICO DA DOR NA UNIDADE DE 

TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL 

Giovana Calcagno Gomes16, Lais Farias Juliano17, Julia Rossettini da 

Conceição Marques18, Vanessa da Silva Tarouco19, Bruna Rodrigues dos 

Reis20. 

 

Introdução: O fato dos neonatos não verbalizarem a dor que sentem faz com que alguns 

profissionais ainda levem em consideração a ideia de que o recém-nascido (RN) não 

sentia dor, por causa da imaturidade neurológica, das vias nervosas não totalmente 

mielinizadas ou da ausência de função cortical suficientemente integrada para interpretar 

ou recordar as experiências dolorosas. Porém, existem estudos mais atualizados que 

mostram que a mielinização incompleta é compensada pelo distanciamento interneuronal 

menor, que aumenta a velocidade de condução nervosa, e que o RN apresenta todos os 

componentes anatômicos, funcionais e neuroquímicos necessários para a recepção e para 

a transmissão do estímulo doloroso1. Na prática diária da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) são realizados inúmeros procedimentos de rotina, como punção do 

calcanhar e arteriovenosas consideradas dolorosas para o RN. Devido à sua incapacidade 

de verbalizar conceitos, são dependentes da observação e interpretação de seu 

comportamento por parte dos cuidadores2 ou então por meio de escalas multidimensionais 

que incluem aspectos fisiológicos e comportamentais a serem avaliados pelos 

profissionais da Unidade3. Reconhece-se a importância dos profissionais de enfermagem 

terem conhecimento sobre o assunto para que possam planejar suas atividades com 

medidas capazes de contribuir para minimizar a dor e, consequentemente, o sofrimento 

dos neonatos. Para isso, deve haver relação entre o reconhecimento da dor e o 

conhecimento acerca dos métodos não farmacológicos para o alívio da mesma e ainda, 

reconhecer que assim, pode evitar efeitos nocivos para o crescimento e desenvolvimento 

do RN4. Objetivos: O presente estudo tem como objetivos identificar quais os métodos 
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não farmacológicos utilizados para o alívio da dor do neonato utilizados em UTIN. 

Metodologia: Foi realizada uma pesquisa descritiva, exploratória de natureza qualitativa. 

Participaram 10 enfermeiras atuantes na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do 

Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr do Rio Grande/ RS no segundo semestre 

de 2017. A Coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas em sala 

reservada, garantindo a privacidade. As entrevistas foram gravadas e transcritas na 

íntegra. Os dados foram analisados pela técnica de análise temática, sendo 

operacionalizado por meio da ordenação dos dados, classificação dos dados e análise 

final.  O projeto seguiu a Resolução 466/2012, da Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa/Ministério da Saúde (CONEP/MS) sobre pesquisa envolvendo seres humanos e 

foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Área de Saúde (CEPAS/ FURG). 

Resultados: Verificou-se que os profissionais da UTIN não fazem uso das escalas de dor 

para sua avaliação, realizando-a por meio da avaliação da expressão facial da criança e 

através do choro. Referiram utilizar como medidas para o alívio da dor dos neonatos a 

mudança de decúbito, massagem, uso de calor e frio, movimentação ativa, sucção não 

nutritiva, uso de chupeta com solução de glicose a 25% para alívio de dor durante a 

realização de procedimentos, uso de ninhos no formato da cavidade uterina para que o 

recém-nascido se sinta protegido, aconchego com compressas ou lençóis e cobertores, 

enrolamento em coxins, enrolamento no polvo, redução de estímulos ambientais como 

luz, frio e barulhos, presença constante dos pais, manusear minimamente o neonato, uso 

do método mãe canguru, colo, musicoterapia, controle de temperatura, evitar manobras 

bruscas e observação do extravasamento de soluções. Discussão: As medidas de controle 

da dor podem ser realizadas com o intuito de diminuir ou prevenir a dor e restabelecer o 

bem estar do RN. O método mais identificado foi o uso da sucção não nutritiva, onde os 

benefícios dessa estimulação variam desde a adequação da musculatura oral, regulação 

dos estados de consciência neonato, ganho de peso, facilidade de digestão e até transição 

para a alimentação por via oral mais rápida e também é utilizada com solução glicosada 

para amenizar a dor durante os procedimentos, pois inibem a hiperatividade e modulam 

o desconforto, ajudando na organização neurológica e emocional da criança, diminuindo 

a duração do choro, acalmando-o mais rapidamente, além de reduzir a frequência cardíaca 

e respiratória. As medidas ambientais, como a redução de luminosidade e a diminuição 

de ruídos também são realizadas, uma delas é a realização de agrupamento dos cuidados, 

para que a luminosidade e ruídos muito intensos aconteçam com menos freqüência e 

sejam adequados às condições do RN. O método canguru, colo, uso de coxins e presença 

dos pais, funciona como forma de acalmar o neonato e, assim, reduzir os possíveis 

estímulos dolorosos causados pela agitação. Além de ser um método com o custo mais 

baixo, percebe-se a importância do uso dos métodos não farmacológicos tanto quanto dos 

farmacológicos, pela significativa diminuição das experiências dolorosas e estressantes 

que neonato pode ser submetido durante seu período de internação, o que leva ao melhor 



 

desenvolvimento desse RN e a alta precoce em muitos casos5. Conclusão: Concluiu-se 

que a avaliação da dor do recém-nascido é um desafio para os profissionais de 

enfermagem da equipe da UTI Neonatal. O conhecimento dos métodos não 

farmacológicos para o manejo da dor é uma importante forma de minimizar o sofrimento 

dos neonatos nessa unidade. Percebe-se a necessidade do desenvolvimento de protocolos 

que auxiliem a equipe de enfermagem no tratamento não farmacológico da dor, fazendo 

com que o cuidado humanizado e ético se faça cada vez mais presente. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: Verifica-se uma gama de métodos não 

farmacológicos que podem ser utilizados no manejo da dor na UTIN e que são usados 

primordialmente pela equipe de enfermagem, mostrando a importância de serem 

conhecidos e utilizados em prol dos neonatos. 

Descritores: Dor, Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Enfermagem. 
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PERFIL DO IDOSO CADASTRADO EM UNIDADES DE ESTRÁTEGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL E USO DE MEDICAMENTOS 

INAPROPRIADOS 

Marina Quaresma da Silva21, Bárbara Tarouco da Silva22, Bibiane Moura da 

Rosa23. 

 

Introdução: O novo cenário epidemiológico do Brasil é caracterizado pelo aumento da 

expectativa de vida e alta prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)¹. 

As pessoas idosas têm respostas a medicamentos de forma diferente daquelas 

apresentadas por pessoas mais jovens. Isso ocorre devido às alterações na farmacocinética 

e farmacodinâmica que são próprias do envelhecimento e que, atreladas aos múltiplos 

processos patológicos, tornam a pessoa idosa mais vulnerável a efeitos adversos. Sendo 

assim, alguns medicamentos são considerados potencialmente inapropriados para a faixa 

etária em discussão, pois apresentam risco aumentado de eventos adversos que supera os 

benefícios². Ademais, é importante considerar se o uso dos fármacos tem o potencial de 

agravar doenças preexistentes na pessoa idosa, impactando na qualidade de vida². Esses 

medicamentos podem ser caracterizados como potencialmente inapropriados para idosos, 

uma vez que dobram a chance de ocorrência de efeitos adversos². Estima-se que até 20% 

das internações de pessoas idosas decorrem de problemas associados ao uso de 

medicamentos e que, a cada ano, um em cada três idosos manifestam uma ou mais reações 

adversas à terapia medicamentosa³. 

Objetivos: traçar o perfil sociodemográfico e de saúde da pessoa idosa cadastrada em 

unidades de Estratégia Saúde da Família da zona rural de um município no extremo sul 

do Rio Grande do Sul e identificar a prevalência dos medicamentos potencialmente 

inapropriados prescritos para este grupo etário. 

Metodologia: Estudo documental, exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, 

realizado em unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) da zona rural da cidade do 

Rio Grande/RS, Brasil. Foi realizado um cálculo amostral do número de pessoas idosas 
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de cada área, sendo realizado no programa EPInfo 7.0. Obteve-se um N de 36 prontuários 

por equipe. A seleção das unidades de saúde para o estudo foi dada pela disponibilidade 

da equipe em receber os pesquisadores para a coleta de dados. Dessa forma, puderam ser 

coletados dados de cinco unidades (Domingos Petroline, Quinta, Quintinha, Povo Novo 

e Torotama) que proporcionaram acesso ao material contido nos prontuários das pessoas 

idosas para a coleta de dados. Apesar de diversas tentativas, não foi possível realizar a 

coleta em duas unidades rurais (Taim e Ilha dos Marinheiros), por dificuldades impostas 

pelas equipes de saúde. Em cada uma das unidades de saúde selecionadas foram coletados 

os dados de 36 prontuários de pessoas idosas. Sendo assim, obteve-se um N de 180 

prontuários. A seleção dos prontuários foi não probabilística por conveniência, 

considerando os critérios de inclusão e exclusão. Como critérios de inclusão foram 

analisados os prontuários dos idosos considerando as prescrições medicamentosas atuais, 

que concernem ao período de um ano, com doenças crônicas não transmissíveis. Foi 

selecionado um idoso por prontuário, levando em consideração àquele com idade mais 

avançada. Foram excluídos os prontuários sem prescrição medicamentosa no último ano 

e/ou prontuários com informações incompletas como, por exemplo, sem referência a 

doenças crônicas. A coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro a março de 2018, 

por meio de um instrumento estruturado para a caracterização sociodemográfica e de 

saúde das pessoas idosas. O instrumento apresentava as seguintes variáveis: sexo, idade, 

situação conjugal, alfabetização, atividade remunerada, doenças crônicas existentes, 

medicamentos utilizados e suas respectivas frequências de uso e dosagens. Além disso, 

utilizaram-se os Critérios de Beers de 2015 para a classificação e identificação das 

medicações inapropriadas para idosos prescritas nos prontuários analisados no estudo. 

Esse estudo respeitou a Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde, que trata 

de pesquisas com seres humanos. O presente projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 

(CEPAS – FURG), pelo parecer número 117/1018, CAAE: 68390417.3.0000.5324 e do 

Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva (NUMESC) do município: 025/2017. 

  

Resultados: Dos 180 prontuários que fizeram parte do estudo, verificou-se a prevalência 

do sexo feminino, 108 (60%), faixa-etária entre 60 e 69 anos, 76 (42,2%), estado civil 

casado, 114 (63,3%), indivíduos alfabetizados, 110 (61,1%) e aposentados, 129 (71,6%). 

Em relação às doenças crônicas mais prevalentes encontradas nesse estudo, identificou-

se a Hipertensão Arterial Sistêmica em 151 (83,8%) das pessoas idosas, seguido de outras 

doenças crônicas em 59 (32,7%), Diabetes Mellitus, 33 (18,3%), Ansiedade e Depressão, 

21 (11,6%), Cardiopatias, 17 (9,4%) e doença pulmonar obstrutiva crônica, 6 (3,3%). 



 

Quanto ao número de pessoas idosas com prescrições de medicamentos potencialmente 

inapropriados (MPI), esse estudo apresentou 128 (71,1%) prescrições as quais 

apresentavam um ou mais medicamento potencialmente inapropriado, e 52 (28,8%) 

prescrições das quais não apresentavam medicamentos potencialmente inapropriado para 

idosos. Das classes dos medicamentos considerados potencialmente inapropriados, o 

presente estudo evidenciou o predomínio de: diuréticos tiazídicos em 65 (36,1%) idosos; 

ansíoliticos encontrados em 38 (21,1%); antiulcerosos em 33 (18,3%); outras classes 

medicamentosas que apareceram em pouca quantidade nos prontuários totalizando 23 

(12,7%); antidepressivos em 14 (7,7%); anticonvulsivantes em 13 (7,2%); e diuréticos de 

alça em 12 (6,6%) idosos. 

Discussão: Os medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) obtiveram 

considerável reconhecimento após um estudo realizado nos Estados Unidos em 1991 por 

Beerset al O estudo relatou que 40% de residentes em casas de repouso recebiam ao 

menos um MPI4. Esses achados levaram ao desenvolvimento dos critérios de Beers para 

MPI para idosos, uma lista de critérios para guiar as prescrições. No presente estudo foi 

encontrada uma prevalência de medicamentos inapropriados de 128 (71,1%) prescrições, 

as quais apresentavam um ou mais medicamento potencialmente inapropriado. Pesquisa 

de base populacional com 1.451 idosos, realizada na cidade de Pelotas (RS) em estágios 

hospitalares, no ano de 2017, identificaram que dentre os 5.700 medicamentos utilizados 

por idosos, 5.651 foram avaliados quanto à inadequação para a faixa-etária estudada. 

Destes 5.651 medicamentos que apresentavam algum tipo de inadequação para a pessoa 

idosa, 937 (16,6%) foram considerados potencialmente inadequados de acordo com os 

critérios de Beers de 2012. Entre os idosos, 615 (42,4%) (IC95% 39,8–44,9) utilizaram 

no mínimo um MPI. Ademais, os autores avaliaram a origem da prescrição de 5.661 

medicamentos, sendo que 3413 (60,3%) foram prescritos por médico ou dentista 

particular ou convênios e 2128 (37,6%) foram prescritos por médico ou dentista do SUS. 

Apenas 118 (2,1%) dos medicamentos foram consumidos por automedicação. A 

prevalência de potencial inadequação nas prescrições de serviços de saúde particulares 

ou convênios foi de 898 (15,9%) e nas prescrições do SUS foi de 966 (17,1%)5. 

  

Conclusão: Acredita-se que a partir dos estudos que proporcionem conhecer o perfil da 

população idosa, e suas particularidades, torna-se mais plausível refletir acerca da 

necessidade da implementação de mudanças para a melhoria do cuidado na atenção 

primária a pessoa idosa, visando à prática de um regime terapêutico seguro para essa 

população, influenciando a qualidade de vida da pessoa idosa com doença crônica.  



 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: O cuidado de enfermagem, com vistas 

à prevenção de possíveis agravos à saúde da pessoa idosa, auxilia na melhora da qualidade 

de vida desses indivíduos. Dessa forma, é necessário que a equipe multiprofissional tenha 

conhecimento das medicações inapropriadas prescritas e proponha novas formas de 

tratamento, visando a melhora do quadro clínico e bem-estar da pessoa idosa. 

Descritores: Idosos, zona rural, farmacoepidemiologia. 
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VACINAÇÃO SOB A ÓTICA DA RADIS 

 

Roberta Raseira Caldeira24, Pamela Medina Conceição25, Victoria Leslye Gutmann26, 

Daniele Ferreira Acosta27 

 

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) foi implementado com base na 

Constituição Federal de 1988, sendo hoje um dos maiores sistemas de saúde pública do 

mundo. Sua criação possibilitou que todas as populações tenham acesso ao atendimento 

público de saúde, abrangendo todos os níveis de complexidade, garantindo uma 

assistência integral, universal e gratuita, buscando a prevenção e promoção de saúde sem 

discriminação. Nesse sentido, destaca-se o Programa Nacional de Imunização (PNI), que 

foi criado em 1973, com o objetivo de organizar e coordenar ações que visam controlar 

doenças preveníveis por vacinas1. Tal programa procura assegurar atualização e 

uniformidade no calendário vacinal, promovendo a divulgação de campanhas para 

vacinação, o fornecimento gratuito do mesmo, com segurança e eficácia, para que o maior 

número de pessoas sejam imunizadas. Todavia, há baixa adesão na vacinação o que 

coloca em risco a saúde coletiva frente a possibilidade de doenças graves ressurgirem2. 

Nesse sentido, o presente trabalho se justifica uma vez que conhecer a produção científica 

pela Radis, revista atrelada a Fundação Oswaldo Cruz, possibilita qualificação 

acadêmico-profissional sobre a temática e, por conseguinte, o aprimoramento das práticas 

em saúde relacionadas ao tema Objetivo(s): Analisar a produção científica na revista 

Radis sobre vacinas e vacinação.  Metodologia: Trata-se da análise da produção científica 

da Radis, que é uma Revista do Ministério da Saúde, da Instituição Oswaldo Cruz. A 

revista tem publicação mensal e engloba diversos temas relacionados à saúde pública. 

Para o presente trabalho foram analisadas todas as edições no período de janeiro de 2018 

a abril de 2019, e realizado o levantamento de matérias relacionado à vacina e vacinação. 

Resultados: Das 14 edições analisadas, sete abordavam conteúdos relacionados ao objeto 

de estudo. De maneira geral as publicações versaram sobre vacinas específicas, sobre o 
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risco de doenças retornarem e sobre a baixa cobertura vacinal. A edição de fevereiro/2018 

destaca o fracionamento da dose da vacina contra Febre Amarela, em janeiro do mesmo 

ano. Nos estados de SP, BA, RJ a dose passou de 0,5 ml para 0,1ml o que equivale a 1/5 

da dose padrão, com o objetivo de vacinar o maior número de pessoas. Essa ação 

objetivou o controle do surto da doença em curto espaço de tempo. Porém, esta dose tem 

duração de apenas 8 anos, ao contrário da dose padrão que tem duração para toda vida. 

Foi destacado na matéria que pessoas que viajam precisam da dose completa. Quanto à 

edição Maio/2018 foi publicado conteúdo sobre a vacina contra a gripe. É um 

imunobiológico que pode reduzir até metade dos casos de infectados e em até 45% do 

número de hospitalizações e 75% da mortalidade. As campanhas antecedem o inverno a 

fim de prevenir a influenza precocemente3. Além disso, consta quem deve se vacinar: 

pessoas com mais de 60 anos, doentes crônicos, gestantes e mãe nos pós parto até 45 dias 

e crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, além de professores, profissionais de 

saúde, indígenas e pessoas privadas de liberdade. Observa-se, assim, uma atualização 

acerca da abrangência do público infantil; em 2019 foram incluídas como grupo 

prioritário crianças de até 6 anos incompletos3. Isso, demostra a qualificação do programa 

na tentativa de reduzir o número de surtos, prevenir a doença, ampliando a cobertura 

vacinal. Em relação ao risco do retorno de doenças, em Agosto/2018 a Radis discorreu 

sobre a Poliomelite. A notícia é de que a doença pode reaparecer em pelo menos 312 

municípios porque não atingiram 50% de cobertura no mesmo ano. Bahia e Maranhão 

apresentam o maior risco de reintrodução da doença. Citando o Portal UOL a Radis 

anuncia que o último caso citado no Brasil foi em 1990, sendo declarada sua erradicação 

em 1994. Na edição de março de 2019 a matéria abordou que o Brasil está ameaçado de 

perder o certificado de eliminação do sarampo, emitido pela OPAS em 2016, juntamente 

com a edição de agosto de 2018, que evidenciou o sarampo como risco de retorno, pois 

houve ocorrência de surtos em 2018 nos estados de Roraima e Amazonas, além dos casos 

confirmados em SP, RS, RO e RJ. Os dados demonstrados na revista mostram que existe 

um grande número de casos no Brasil, e que a doença foi importada da Venezuela no ano 

de 2018. Sabe--se que passado quatro meses da publicação dessa matéria os casos 

aumentaram mais contabilizando até janeiro de 2019 mais de 10.270 casos confirmados, 

sendo Amazonas com mais casos 9.778 e Distrito Federal 1 caso. O RS possuiu 45 casos 

confirmados4.. Nesse sentido, a Radis de abril de 2019 também traz a discussão acerca da 

doença e da baixa cobertura vacinal. Anuncia que o ideal é atingir 95% da populacão, 

todavia a cobertura da primeira dose está em 90,1% enquanto a da segunda dose em 

74,9%. A vacina é a tríplice viral que protege contra o sarampo, rubéola e caxumba. A 

doença tem impacto na mortalidade infantil devido a complicações e a alta infectividade. 

Houve destaque para a necessidade de notificação de casos suspeitos para que se faça à 

vacina em bloqueio evitando a transmissão da doença. Desde 2018 foram registrados 12 

mortes confirmadas entre os estados de RO, PA, AM. Por fim, as edições de Setembro de 



 

2018 e de janeiro de 2019 abordaram alguns aspectos que implicam nessa diminuição da 

cobertura vacinal. A primeira trata da piora dos serviços do SUS e da falta de investimento 

na assistência a saúde, que também contribuíram para a diminuição ao acesso a vacinação. 

De acordo com os dados da MS entre 2015 e 2017 a vacinação contra a pólio caiu de 

98,3% para 79,5%, enquanto a tríplice que previne o sarampo caiu de 96,1% paras 86,7%. 

Já a segunda, menciona que outras vacinas também se enquadram neste déficit de 

imunizações como a pentavalente, que alcançou apenas 82,2% da população estimada. 

Em junho de 2018 houve um alerta para 312 municípios de que estariam com menos de 

50% de crianças vacinadas. Pesquisadores também destacam motivos que levam a não 

vacinação tal como percepção enganosa por parte da população de que não seria 

necessário se vacinar, pois as doenças desapareceram; falta de conhecimentos sobre os 

imunizantes que integram o calendário vacinal; medo de reações adversas que a vacina 

poderá causar; receio de que ocorra uma sobrecarga do sistema imunológico; falta de 

tempo das pessoas irem as unidades básicas entre outras2. Conclusão: A descoberta  das 

vacinas foi um  marco histórico para a saúde da sociedade brasileira por conseguir 

controlar e erradicar doenças graves que causavam alto índice de mortalidade, portanto 

cabe a equipe de enfermagem, estar instrumentalizada e assim poder desenvolver ações e 

capacitações através de campanhas sobre a importância da vacinação, utilizando os meios 

de informática e mídia para desmistificar a cultura que está sendo criada nos últimos anos 

sobre a vacina a fim de reduzir essa queda que está acontecendo nas 

imunizações.Contribuições/implicações para a Enfermagem: A enfermagem tem 

suma importância nas unidades de saúde por ter vínculo contínuo com a comunidade, por 

este meio devem ser promovidos programas de planejamentos com essas pessoas sobre 

prevenção e esclarecimentos quanto aos riscos para si e o coletivo sobre baixa adesão a 

vacina.. 

 

Descritores: vacinas, enfermagem, prevenção. 
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MUDANÇAS NO COTIDIANO FAMILIAR A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DE 

ENCEFALOPATIA/PARALISIA CEREBRAL DA CRIANÇA 

 

Fabiele Dias Dresch28, Alex Sandra Avila Minasi29, Giovana Calcagno Gomes3, Letícia 

Calcagno Gomes4, Larissa Merlindo de Mattos5. 

 

Introdução: A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP), também conhecida como 

paralisia cerebral (PC), é consequência de uma lesão estática que afeta o sistema nervoso 

central (SNC) em fase de maturação estrutural e funcional. Trata-se de uma disfunção 

predominantemente sensório-motora, que envolve distúrbios no tônus muscular, postura 

e movimentação voluntária, resultando a longo prazo em deformidades ósseas e déficits 

funcionais1. A PC ocasiona deficiência motoras em crianças, as tornando dependentes e 

necessitando de auxílio ao longo de suas vidas. É caracterizada por uma disfunção 

sensóriomotora, envolvendo alterações do tônus muscular, postura e movimentos, por 

modificações adaptativas do comprimento muscular, chegando a resultar em 

deformidades ósseas em alguns casos2. O cuidado de crianças com PC no contexto 

familiar pode envolver situações desafiadoras. O desafio, via de regra, parte do próprio 

desconhecimento por parte da família sobre as especificidades dessa deficiência 

irreversível1-2. Nessa trajetória, as inseguranças são comuns, bem como a sobrecarga de 

trabalho dos cuidadores familiares, ampliada na medida em que a pessoa cuidada cresce 

e completa anos de vida, o que pode resultar em desgastes físicos e emocionais para o 
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cuidador1-2. Cuidar de uma criança com PC desafia a família que necessita do apoio da 

equipe de enfermagem para o enfrentamento cotidiano. O conhecimento dos cuidados da 

família com estas crianças e suas repercussões, talvez possa nos auxiliar a compreender 

suas atitudes e orientar nossa prática. Objetivo: Conhecer as mudanças que ocorrem no 

cotidiano familiar a partir do diagnóstico de encefalopatia/PC da criança. Metodologia: 

Realizou-se um estudo descritivo e exploratório de cunho qualitativo. Participaram doze 

familiares cuidadores. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2018 na 

Unidade de Pediatria de um Hospital Universitário do sul do Brasil por meio de 

entrevistas semiestruturadas e analisados pela técnica de Análise temática. Os aspectos 

éticos para a Pesquisa na Área da Saúde foram seguidos, sendo o projeto aprovado sob o 

número 197/2018. Resultados: A família passa a adaptar sua rotina integralmente às 

necessidades e cuidados da criança com encefalopatia/paralisia cerebral (PC). Os horários 

passam a ser organizados em função da criança e a vida gira em torno de suas 

necessidades. Os horários de realização das atividades são adaptados às necessidades da 

criança eo viver do cuidador torna-se limitado. A família, geralmente, limita-se a sair 

apenas para locais onde a criança possa ir sem muitas dificuldades, sendo comum o 

isolamento social. Essa tem medo de ausentar-se de perto da criança e algo acontecer, 

pois acreditam que um cuidador pouco acostumado com a criança pode não identificar 

suas necessidades. O principal cuidador da criança, geralmente é a mãe que, muitas vezes, 

necessita largar seu emprego para dedicar-se exclusivamente ao seu cuidado. Em um dos 

casos o pai que trabalhava viajando (caminhoneiro) necessitou mudar de trabalho 

(motorista de Van escolar) para se fazer presente e dar suporte ao cuidado da criança. As 

demandas de cuidado da criança podem ocasionar a separação do casal. Uma das 

familiares cuidadoras referiu o fato de nunca estar disponível para o seu companheiro, 

priorizando o cuidado da criança. Este fato gerou o afastamento entre o casal e levou à 

separação. A doença da criança fez com que a família passe a conviver com o hospital, a 



 

Unidade Básica de Saúde, médicos, laboratórios e a realizar cuidados especializados 

coma criança, pois algumas são dependentes do uso de tecnologias de cuidado, como a 

necessidade de sonda para alimentação. Uma das familiares referiu que acreditava que 

crianças com essa patologia deveriam ficar isoladas em suas casas e que cuidar de seu 

filho mostrou-lhe que há possibilidade da vida em sociedade e da convivência da criança 

com outras pessoas. Alguns pais se preocupam que após a sua morte a criança fique bem 

e tenha quem a cuide. A doença da criança submete a família a conviver com seus 

problemas de saúde. Entre eles frequentes convulsões, que são de difícil compreensão, 

tratamento e cuidados. Discussão: Após o impacto do diagnóstico da criança a família 

sofre uma mudança no dinamismo interno familiar e tenta adaptar-se à nova situação. A 

experiência de conviver com a PC é, em geral, desgastante e gera sofrimento, além da 

imediata busca por lhe atribuir significados, tanto para a vida da criança quanto para toda 

a família. Novos papéis familiares surgem neste momento delicado. Essas repentinas 

mudanças geram conflitos e bruscas alterações na rotina, ficando geralmente a mãe com 

a maior sobrecarga e passando a ser a principal cuidadora3. Neste momento, a família 

organiza-se para que a criança tenha todo o cuidado possível. Algumas famílias são 

fortalecidas, sendo que o filho com incapacidade torna-se um fator de união, já em outras, 

a situação leva à ruptura familiar3.  A maneira pela qual os pais se ajustam é crucial para 

o futuro bem estar não só da criança, mas de toda a família. Ao mesmo tempo, a criança 

com PC pode ser aceita por determinados familiares e rejeitada por outros, pois a cultura 

não modela apenas o grupo, mas sim cada membro, possibilitando que cada um tenha 

uma atitude diferente diante da doença. Quando uma criança apresenta o diagnóstico de 

PC, diversas mudanças estruturais e organizacionais podem assumir um significado muito 

diferente do esperado, pois os pais passam por um período de luto decorrente da perda do 

filho “idealizado/imaginário”3-4. O diagnóstico afeta o contexto familiar provocando 

conflitos, medo, incerteza e dúvidas4. Evidenciou-se que a instabilidade na condição de 



 

saúde da criança gera, em alguns casos, conflitos e modificações abruptas e inesperadas 

no cotidiano familiar, levando ao fim relações afetivas ou sociais importantes4. Os 

familiares cuidadores precisam destinar um tempo para cuidar-se e, assim, poder dedicar-

se da melhor forma aos cuidados da criança4-5. No momento em que o cuidador da criança 

(familiares, pessoas próximas ou instituições que acolhem os menores) é informado da 

condição de doença crônica passa a vivenciar um período de conflito. Este se depara com 

mudanças e novas exigências em sua rotina diária em vários níveis: financeiro, 

ocupacional, pessoal e nas relações, quer dentro da família, quer fora dela5. O cuidar da 

criança com PC requer atenção constante, não havendo tempo disponível suficiente para 

associar o trabalho fora de casa e o cuidado delas. Isso é especialmente válido entre 

aqueles que não recebem suporte familiar ou social adequado5. Considerações Finais: O 

diagnóstico de Encefalopatia/PC na criança gera profundas mudanças no cotidiano 

familiar, sendo que a enfermagem pode atuar fazendo parte de sua rede de apoio, 

auxiliando na instrumentalização da família para o cuidado. Contribuição/implicações 

para a Enfermagem: O conhecimento dos cuidados da família com estas crianças e suas 

repercussões, talvez possa nos auxiliar a compreender suas atitudes e orientar nossa 

prática. O profissional enfermeiro precisa conhecer as consequências da doença para a 

criança e formas de cuidá-la, orientando a família para seu cuidado de forma menos 

traumática, orientando as mudanças necessárias no viver familiar.  

Descritores: Paralisia cerebral, Criança, Família, Enfermagem. 
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O VIVER DA PESSOA COM ESTOMIA A PARTIR DA 

APRENDIZAGEM DO AUTOCUIDADOa 

  

SANTOS, Fabiane Lopes dos30; GOMES, Letícia Calcagno31; MOTA, Marina Soares32; 

GOMES, Giovana Calcagno33; XAVIER, Luana Pedroso34 

 

INTRODUÇÃO: A estomização é um procedimento cirúrgico que exterioriza parte de 

um órgão oco, como o intestino ou bexiga, criando um orifício chamado estoma. Mesmo 

contribuindo para a continuidade da vida, o estoma altera a anatomia e a fisiologia, 

podendo comprometer o processo de viver, modificar o estilo de vida, o conceito de si e 

do outro, bem como a imagem corporal da pessoa que o possui. A condição de pessoa 

com estomia pode gerar insatisfação com o corpo, baixa autoestima, sentimentos de 

autoexclusão, depressão e perda do desejo de retornar às atividades valorizadas e 

prazerosas. O processo de aceitação da nova condição de vida fica prejudicado, tornando-

se fonte de sofrimento e vergonha, reduzindo as oportunidades de retorno à vida social e 

de (re)construção da autonomia e qualidade de vida destas pessoas. A partir da cirurgia a 

pessoa pode ter sua qualidade de vida reduzida devido a inquietações decorrentes da 

presença da bolsa coletora de fezes e/ou urina aderida ao abdômen, da presença de 

cicatrizes, do aspecto do estoma, da intolerância a certos alimentos, inapetência, 

problemas com a integridade da pele periestomal, constrangimentos devido à exalação de 

odores fétidos e ruídos desagradáveis, alterações na atividade sexual, dificuldade de 

retorno ao trabalho e medo da rejeição social. Para a melhoria do seu processo de viver a 

pessoa precisa compreender sua atual condição, visualizando as possibilidades de existir 

bem, mesmo necessitando da estomia. Como parte do processo de aceitação, é importante 

aprender o autocuidado, além de preparar-se para enfrentar situações adversas. O 

desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos que propiciem o autocuidado 

contribui para o retorno às atividades diárias de forma segura, permitindo a interação 

social e um viver autônomo. O autocuidado é definido “como um conjunto de condutas 

positivas que levam uma pessoa a tomar decisões e a praticar atividades facilitadoras da 

manutenção da estabilidade clínica e do enfrentamento da doença(1). Corresponde às 
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atitudes e aos cuidados realizados pelo paciente e familiares em benefício da sua saúde, 

na prevenção de doenças e no tratamento dos sintomas, sem supervisão formal de um 

profissional da saúde(2). Os cuidados são aprendidos com os profissionais de saúde e 

adaptados pela pessoa conforme a realidade que essa vivencia. Ao promover o 

autocuidado junto às pessoas com problemas crônicos de saúde, deve-se dar o suporte 

para o desenvolvimento de suas habilidades ou potencialidades, a fim de 

corresponsabilizá-las por sua saúde e ajudá-las a conviver melhor com a enfermidade, 

problematizar hábitos prejudiciais, manter hábitos saudáveis e estimular a autoconfiança.  

 

OBJETIVO: Conhecer a importância do autocuidado para o viver da pessoa com 

estomia. METODOLOGIA: realizou-se um estudo descritivo com abordagem 

qualitativa. Teve como contexto o Serviço de Estomaterapia de um hospital universitário 

do sul do Brasil em 2016. Participaram o 12 pessoas com estomias que atenderam aos 

critérios de inclusão: estar cadastrado e ativo no serviço, possuir a estomia há mais de um 

ano, apresentar bom estado de saúde, estando lúcido, orientado e comunicativo no 

momento da coleta de dados. Os que aceitaram participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Coletaram-se  dados por meio de uma entrevista 

semiestruturada na qual os participantes foram caracterizados e questionados sobre seu 

viver com a estomia, suas ações e experiências de autocuidado. As entrevistas, 

previamente agendadas, se realizaram no consultório do Serviço, gravadas, transcritas e 

analisadas. Os dados foram submetidos à análise temática proposta por Minayo (3). 

Respeitaram-se os aspectos éticos de acordo com a Resolução 466/2012, parecer  do 

comite etica 148/2011. RESULTADOS:  Em relação à promoção do autocuidado como 

prática educativa verificou-se que a cirurgia de estomização determina o início da 

dependência da bolsa coletora de efluentes. Esta, geralmente, apresenta-se como algo 

novo e estranho para a pessoa com estomia. Fazem-se necessárias ações que a preparem 

para o enfrentamento das novas demandas de cuidado e que a auxiliem a, 

progressivamente, adquirir habilidades para se autocuidar, se tornando, conforme a 

possibilidade, autônoma e independente. É neste momento que se observa o papel do 

enfermeiro, na realização da educação em saúde, objetivando o ensino do autocuidado. O 

autocuidado pode surgir após a compreensão do que significa a estomia e como a pessoa 

se vê estomizada. Alguns só conseguem realizar o autocuidado determinado tempo após 

a alta hospitalar. Durante o período de internação é possível aprender os cuidados que 

necessitarão realizar no domicílio a partir das orientações recebidas pelo Enfermeiro. O 

enfermeiro, ao realizar as orientações, valendo-se da educação em saúde, utiliza seu 

conhecimento científico e sua proximidade com a pessoa a ser cuidada, fomenta a 

realização do autocuidado a partir das individualidades do cliente, estabelecendo 

conjuntamente estratégias que promovam. DISCUSSÃO: A cirurgia de estomização 

pode causar diversas alterações no processo de viver desse indivíduo. Além da mutilação 



 

do corpo, este passa a depender de uma bolsa coletora para o depósito de seu efluente. O 

uso de materiais e equipamentos próprios para o cuidado do estoma e pele periestomal, 

como bolsas e seus adjuvantes, é, geralmente, algo novo e estranho à pessoa que se tornará 

ou tornou-se recentemente estomizada, suscitando a necessidade de orientações que a 

preparem para lidar com as novas demandas de cuidado com o estoma e, 

progressivamente, a aquisição de habilidades para o autocuidado, que lhe proporcionarão 

autonomia e independência. O enfermeiro ocupa uma posição de destaque frente à 

assistência às pessoas com estomias, seja por seu conhecimento científico, por seu 

envolvimento no momento do diagnóstico, do pré e pós-cirúrgico e no acompanhamento 

ambulatorial ou, ainda, pelo desenvolvimento de ações de educação em saúde e promoção 

do autocuidado (4). É importante que a equipe de saúde esteja preparada para receber o 

estomizado em qualquer situação, com empatia, boa comunicação, tornando esse 

atendimento resolutivo e integral(5). A Enfermagem desempenha ações de orientação e 

educação em diversas dimensões da vida da pessoa com estomia, como física, emocional, 

social, econômica, familiar, sexual. Por acompanhar todas as etapas da estomização, o 

enfermeiro deve estabelecer vínculos com a pessoa e sua família, favorecendo 

intervenções de enfrentamento da situação, estimulando a busca por uma qualidade de 

vida satisfatória(5). Além de interagir com os demais profissionais que se envolvem na 

recuperação da pessoa, discutindo estratégias de cuidado que auxiliem a ela e à família 

no enfrentamento do cotidiano após a cirurgia de estomização. CONCLUSÕES: 

Concluiu-se que o autocuidado contribui para a promoção da qualidade de vida de pessoas 

com estomias. O bem viver é possível, a partir do autocuidado, e depende de diversos 

fatores, como o acesso à tecnologia de cuidado, ao atendimento especializado de 

enfermagem, ao auxílio da família e do grupo de apoio, mas, principalmente, da 

mobilização de forças internas da própria pessoa com estomia no sentido de se autocuidar. 

O autocuidado apresenta-se como estratégia do processo de viver, possibilitando às 

pessoas com estomia se reconstruirem como seres autônomos, ativos e participativos na 

sociedade. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: É 

importante que enfermeiros e demais profissionais da área da saúde estejam preparados 

para prestar assistência adequada e de qualidade a essa população. Para tanto, é preciso 

que vivências nessa área sejam oportunizadas, sensibilizando os profissionais para a 

necessidade de cuidados e atenção durante o tratamento de indivíduos estomizado. 

DESCRITORES: estomas cirúrgicos; autocuidado; cuidados de enfermagem. 
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O PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS 

MORADORES DA ZONA RURAL DE PELOTAS. 

Julia Severo dos Santos35, Laura Telles Gomes36, Francine Henke 

Tessmer37, Rafaela Kurz Pegoraro38, Aline Neutzling Brum39. 

 

Introdução: A agricultura familiar no Brasil é de suma importância para a nossa 

economia. Apesar do conhecimento acumulado sobre essa importância, as condições de 

vida dos agricultores são pouco conhecidas1. Dentre essas condições de vida se encontram 

o perfil sócio demográfico dessa população, além disso, deve-se atentar quanto à saúde e 

hábitos diários como alimentação, ingestão hídrica, uso de agrotóxicos, condições de 

moradia, inclusive, acesso a saneamento básico e destino seguro do lixo e excrementos 

biológicos (fezes e urina), sendo estas, condições mínimas e necessárias para o bem-estar 

biopsicossocial da sociedade. No contexto agrícola, no que tange à produção e 

processamento de grãos, têm forte ligação com a agricultura familiar os estados do Sul 

do Brasil, assim como, a indústria tabagista, a qual tem como principal fornecimento de 

matéria prima a produção familiar2. De acordo com a Lei nº 11.326 de 24 de julho de 

2006, é considerado agricultor familiar aquele que: i - não detenha, a qualquer título, área 

maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; ii - utilize predominantemente mão-de-obra da 

própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

iii - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; iv - 

dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  Objetivo(s): Os 

objetivos desta pesquisa foram: reconhecer o perfil sócio demográfico da população que 

reside no 8º distrito de Pelotas-RS; descrever as doenças mais prevalentes nesta 

população; identificar os tipos de medicamentos mais utilizado pelos moradores rurais; 

descrever a relação dos entrevistados com os serviços proporcionados pelas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) locais. Metodologia: Esta pesquisa caracterizou-se por ser um 
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estudo de caráter epidemiológico quantitativo descritivo, do tipo transversal. Os estudos 

epidemiológicos descritivos avaliam a distribuição da ocorrência de uma situação, 

problema ou agravo de determinada população, segundo as diversas características 

representadas por uma ou mais de uma variável ligada ao tempo, ao lugar e às pessoas3. 

No estudo transversal, as medições são feitas em um único período ao mesmo tempo, 

servindo para descrever as variáveis e os padrões de distribuição observados4. O 

levantamento de dados foi realizado mediante entrevista domiciliar. A entrevista, 

semiestruturada, foi conduzida com auxílio de instrumento previamente testado. Os dados 

foram tabulados e analisados pelo software SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences). Após a análise, os dados serão arquivados e mantidos por cinco anos depois 

do término do estudo. O presente estudo foi autorizado pelo CEPAS - Comitê de Ética 

em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande, processo nº 

23116.005518/2018-75 (parecer número 162-2018), e segue os princípios éticos da 

pesquisa envolvendo seres humanos, conforme Resolução 466/12. Resultados: Através 

da pesquisa e análise de dados, na qual 104 moradores foram entrevistados, o perfil sócio 

demográfico desta população apresenta o sexo feminino com o maior número de 

respondentes, sendo estas 71,2%, seguido de 28,8% do sexo masculino. A partir disso, 

observamos a média de 1,8±1,58 filhos por habitante. Do total da população entrevistada, 

91,3% se autodeclara branco, enquanto 5,8% se autodeclara preto, 1,0% indígena e 1,9% 

não respondeu essa pergunta. A idade média da população local é de 49,7±16,99 anos. 

No que se refere ao estado conjugal desses moradores, 71,2% alegaram ter 

companheiro(a), e do restante, 28,8%, afirmaram não ter companheiro(a). O tipo de 

moradia se concentrou em casa própria, com 88,5% da amostra, seguida de 8,7% para 

casa cedida, ou seja, os moradores não são os proprietários, 1,9% declararam moradia 

alugada e 1% declarou outros. Quanto à escolaridade da população total, a média, em 

anos estudados, é de 6,9±4,62. A agricultura mostrou ser a principal ocupação dos 

moradores da zona rural, destacando 57% da amostra entrevistada. Dentre outras 

ocupações estão: serviços gerais, com 5,1%; aposentados, com 3,8%; trabalhadores da 

área da saúde, com 3,2%; professor, com 2,5% e outros 28,4%. A média de renda mensal, 

obtida através da agricultura ou outras fontes de renda como aposentadoria e ocupações 

diferenciadas, é de 2,1±1,38 salários mínimos. Além do perfil sócio demográfico, vê-se 

extremamente importante analisar a condição de saúde da população rural, onde muitas 

vezes estão distantes da atenção terciária para casos complexos e emergências que 

precisam de atendimento rápido. Foi questionado ao entrevistado se este já havia sido 

diagnosticado com doença e qual problema de saúde era esse. Os problemas mais 

descritos foram os cardíacos, com 31,5%, seguidamente de doenças autoimunes, com 

27%, logo após, vêm as doenças respiratórias, doenças mentais e problemas 

musculoesqueléticos, respectivamente 11,7%, 10,8% e 9,9%. Outras patologias como as 

geniturinárias, vasculares e câncer conferem 9%. Em relação ao uso de medicamentos, 



 

sejam eles prescritos por um profissional capacitado para este fim, ou de auto 

administração, os mais citados foram analgésicos, psicofármacos e anti-hipertensivos, 

sendo 26%, 16,3% e 15,9%, respectivamente. Entre outros medicamentos citados estão 

os diuréticos 7,5%, antiinflamatórios 7%, suplementos 5,7%, antidiabéticos 5,3% e 

medicamentos para problemas da tireóide 2,2%. Referente à relação entre as UBS locais 

e os moradores do 8º distrito de Pelotas, os entrevistados relataram, em sua maioria, 

estarem satisfeitos com os serviços e atendimento prestados, 17,3% e 52,9% declararam 

ter relação “muito boa” e “boa”, respectivamente. Do restante, 15,4% dos respondentes 

sugeriram melhorias no atendimento e disponibilidade dos profissionais, enquanto apenas 

2,9% declararam relação “ruim” ou “muito ruim”. 11,5% da amostra não respondeu a esta 

pergunta. Discussão: As condições de saúde da população rural podem estar fortemente 

relacionadas com o intenso esforço físico na atividade agrícola, essas condições conferem 

à morbidades como doenças de coluna, artrite, reumatismo e hipertensão arterial 

sistêmica5. Os moradores da zona rural muitas vezes se encontram em localidades 

distantes de hospitais e estruturas de atendimento emergencial, bem como, em moradias 

de difícil acesso, restando a eles, como única opção as Unidades Básicas de Saúde locais. 

Essa dificuldade à atenção terciária, relacionada com a prevalência de doenças que podem 

causar a necessidade de um atendimento de urgência, como problemas cardíacos, pode 

gerar um débito ainda maior na condição de saúde do trabalhador. Conclusão(ões): Ao 

fim deste estudo, concluímos que é crucial o papel da UBS quanto a promoção da saúde 

na zona rural. A atenção primária deve ser aprimorada, prevenindo a doença e seus 

agravos, bem como, criando oportunidades de educação em saúde para que a população 

tenha conhecimento sobre sua condição de saúde atual e como melhorá-la através do 

estilo de vida e hábitos alimentares, tendo em vista a universalidade, integralidade e 

equidade que o Sistema Único de Saúde preconiza. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: O estudo refere a importância da atenção primária, a qual é posta em 

prática através do enfermeiro e sua equipe na Unidade Básica. Sendo assim, deve-se 

incentivar a população à hábitos saudáveis através da promoção de saúde, bem como, 

orientá-los sobre a importância do cuidado, tanto de pessoal, quanto daqueles que os 

rodeiam, é fundamental para a condição de saúde dos moradores da zona rural. 

Descritores: População Rural; Condições de Saúde; Enfermagem em saúde comunitária; 
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ORIENTAÇÃO MULTIPROFISSIONAL Á PUÉRPERAS – UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Adriana Gomes Feijó Oliveira¹, Alice dos Santos Dutra², Cássia Martins Barbosa³, 

Sheila Afonso do Amaral4, Sônia Olinda Wally Daumann.5 

Introdução: 

O puerpério, que compreende o período desde o nascimento do bebê até 42 dias após o 

parto é uma fase em que o corpo da mulher retorna as condições pré-gravídicas. É um 

momento em que a mulher está muito suscetível as complicações puerperais, gerando 

muitas dúvidas, medos e anseios. Isso nos mostra a importância das orientações no pós-

parto imediato onde a equipe multidisciplinar se torna fundamental, tendo-se em vista as 

repercussões desta ausência no sentido da insegurança e ansiedade geradas na mãe. Em 

vista disso, o Programa Viver Mulher realiza desde 2008 um grupo de puérperas na 

maternidade do Hospital Universitário-FURG por duas vezes na semana, onde recebem 

orientações das áreas de enfermagem, nutrição e psicologia. 

Objetivos: 

Portanto, este trabalho objetivou apresentar o projeto de extensão que vem sendo 

realizado, bem como sua relevância para o grupo a que se propõe atender, além de relatar 

a experiência da equipe multiprofissional. 

Metodologia: 

Quanto a metodologia do projeto que vem sendo realizado, as atividades são realizadas 

na sala de atividades acadêmicas do Hospital Universitário; contando com o número de 

puérperas presente durante o período de internação na instituição. Conta com uma equipe 

multiprofissional, para a realização das atividades; como enfermeiras e acadêmicas de 

enfermagem do Grupo de Pesquisa Viver Mulher, que tratam de temas sobre os cuidados 

com o bebê, e autocuidado das puérperas. Nutricionistas e/ou estagiárias de nutrição 

fornecem orientações relacionadas ao aleitamento materno e alimentação da puérpera. 

Fazem também parte da equipe profissionais e/ou acadêmicas da psicologia que tratam 

da questão da depressão pós-parto e sobrecarga da mulher.  

 A ação é realizada duas vezes por semana, no turno da tarde, nas terças e quintas-feiras 

a fim de abranger um maior número de puérperas internadas. 

O presente trabalho, derivou-se de um anseio da equipe de que a prática que vem sendo 

realizada com as puérperas fosse ainda mais divulgada em contexto científico. A escrita 



 

do mesmo se deu por representantes de cada uma das áreas do conhecimento envolvidas 

no projeto relatando a relevância e experiência de cada área.    

Resultados: 

A equipe de enfermagem trata de temas sobre os cuidados com o bebê, como o banho, 

cuidados com coto umbilical, troca de fraldas; autocuidado das puérperas orientando-as 

quanto aos lóquios, higiene íntima, cuidados com a incisão, hábitos fisiológicos, retorno 

da atividade sexual, contracepção e planejamento familiar; a saúde do bebê abordando 

questões como icterícia, febre, medicações, cólicas, eructação, testes de glicemia, uso de 

chupetas e mamadeiras, e como vestir o bebê em relação a quantidade de roupas, além de 

fornecer informações quanto ao tempo de permanência na unidade e em relação a alta 

hospitalar da mãe e do bebê.  

Quanto aos hábitos alimentares no puerpério e também sobre a amamentação a 

nutricionista salienta a importância de uma alimentação saudável, preconizada pelo novo 

Guia Alimentar da População Brasileira1. Bem como a recomendação de um adequado 

fracionamento das refeições e de uma ingestão hídrica adequada para suas necessidades 

fisiológicas e produção de leite materno. Já em relação ao aleitamento materno é abordado 

questões sobre suas vantagens, importância e manejo. No grupo também são discutidos 

mitos e crenças no cuidado materno infantil, os mais citados com relação a nutrição dizem 

respeito sobre a interferência da alimentação materna na composição do leite materno e 

nas cólicas do recém-nascido. Sendo que na realidade, essas questões são muito 

particulares de cada organismo, a nutriz deve evitar o fumo, este sim reduz a produção do 

leite; doses excessivas de cafeína que pode deixar o bebê irritado e sem sono; o álcool 

que pode levar ao baixo ganho de peso do bebê e certos medicamentos2. 

Percebe-se que a responsabilidade atribuída exclusivamente à mãe perante o aleitamento 

materno pode gerar muitas expectativas, frustrando-as quando se deparam com as 

dificuldades que são um fator comum neste processo. As principais dúvidas destacadas 

pelas mães, estão relacionadas com a amamentação já que o ato de amamentar envolve 

uma série de fatores psicológicos, sociológicos físicos e até mesmo do recém-nascido 

para que se obtenha um desfecho favorável. Frente a isso, a equipe procura sanar estas 

dúvidas explicando por exemplo sobre a anatomia do peito, e que a região aureolar, que 

é de grande importância para o processo de sucção realizado pela criança. Com relação a 

fissura mamilar e ingurgitamento mamário, que são grandes fatores de risco, procura-se 

trabalhar a questão da prevenção destas intercorrências, a fim de diminuir e eliminar estes 

fatores de risco para a interrupção do aleitamento materno. 



 

O período gravídico-puerperal é considerado de alto risco para o desenvolvimento de 

depressão e ansiedade devido às transformações em nível hormonal, físico e emocional 

vivenciadas pela mulher. Segundo as pesquisas a depressão pôs parto atinge 

aproximadamente 10% a 20% das mulheres nos seis primeiros meses após o parto, se 

constituindo um sério problema de saúde no ciclo gravídico-puerperal afetando a mãe, a 

criança, o parceiro e a família3. Desta forma, a contribuição da psicologia é apresentar e 

orientar as puérperas, sobre as características, principais sintomas e fatores associados na 

depressão pós-parto, para não haver prejuízo nos vínculos do binômio mãe/filho. 

Discussão: 

Tendo em vista que o puerpério se apresenta como uma etapa de profundas alterações no 

âmbito social, psicológico e físico da mulher, caracterizando-se como um período 

instável, que demanda a necessidade de um profundo conhecimento desta etapa na vida 

feminina3,4, trabalhos como este contribuem para que a mulher se sinta amparada quanto 

as inquietações e dúvidas das experiências que estão acontecendo em sua vida. Procura-

se que a mulher se sinta mais segura para execução das responsabilidades que estão por 

vir, ao mesmo tempo que o seu sentimento de insegurança é validado e compreendido. 

Conclusões: 

Portanto, procurou-se de forma breve apresentar a atividade que vem sendo realizada, 

bem como sua relevância para o público a que se propõe a trabalhar. Considera-se também 

que o trabalho contribui muito para a prática dos profissionais envolvidos, bem como 

trabalhos como esse podem contribuir com o crescimento das profissões da saúde como 

um todo. 

Contribuições/Implicações para a Enfermagem: 

As orientações que são fornecidas durante a realização do grupo, contribuem não somente 

para ampliar o conhecimento das puérperas, mas se mostra enriquecedora para a formação 

das acadêmicas que atuam junto ao grupo, pois além de fazer as alunas buscarem por 

informações, e visualizar deficiências nos serviços públicos, também colabora com a 

formação de futuras profissionais, com mais segurança no falar e no agir, uma vez que a 

atividade requer da equipe grande habilidade de comunicação, disponibilidade, 

monitoramento, avaliação e acolhimento. E tratando-se de um trabalho multiprofissional, 

tais ganhos se dão da mesma forma nas áreas de Psicologia e Nutrição. 

 



 

Descritores: Período Pós-Parto; Equipe de Assistência ao Paciente; Aleitamento 

Materno. 
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PERCEPÇÃO DE DISCENTES DE ENFERMAGEM SOBRE A 

MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO ENTRE VÍTIMA E 

AGRESSOR 

Vanessa Machado da Silva40, Letiane de Oliveira Rubira41, 

Camila Daiane Silva42. 

Introdução: A violência contra a mulher apesar der ser um crime e uma grave violação 

dos direitos humanos, no âmbito interpessoal, é um dos casos de violência mais 

dificultosos de se prevenir e evitar, tornando a temática um problema de saúde pública. 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), se estima que 35% das mulheres 

em todo o mundo já tenham sofrido com qualquer tipo de violência, seja ela física e/ou 

sexual, normalmente cometidas por homens com quem as vítimas mantêm ou mantiveram 

uma relação afetiva. Concomitantemente, algumas pesquisas nacionais apresentam que 

até 70% das mulheres já foram vítimas de violência por parte de um parceiro íntimo¹. As 

formas de agressão que ocorrem, diferem de uma relação para outra e é através delas, que 

podemos investigar o que motiva tais atitudes e o que é utilizado como justificativa para 

a permanência em uma relação violenta. A teoria da violência conjugal é definida em três 

fases: a primeira,  “Aumento da tensão" é caracterizada por um número menor de brigas, 

onde o casal acha que ainda tem controle da situação;  segunda fase, “Ataque violento ou 

fase da explosão", nesta, as atitudes violentas podem chegar ao extremo, e por último a 

fase de “ Lua de Mel" que caracteriza a reestruturação da relação onde ambos se mostram 

arrependidos e visam mudanças, tentando resgatar a relação². Dessa forma, a relação de 

violência passa a ser um fenômeno cíclico, passando por diversas fases e interferindo 

ainda mais na tomada de uma decisão radical como a separação. Objetivo: identificar a 

percepção de discentes de enfermagem sobre a manutenção do relacionamento entre 

vítima e agressor. Metodologia: pesquisa descritiva, qualitativa, que constitui um recorte 

da Tese de Doutorado titulada “Representações sociais de discentes de enfermagem 

acerca da violência doméstica contra a mulher”. Comparticiparam 33 discentes, coletou-
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se os dados entre agosto e novembro de 2014, por meio de entrevistas gravadas e 

transcritas. Para análise dos dados, foi utilizado software Análise Lexical por Contexto 

de um Conjunto de Segmentos de Texto (ALCESTE), proposto por Max Reinert em 1979. 

O software, identifica os conteúdos presentes em um conjunto de textos a partir de 

técnicas estatísticas. Para tanto, divide o corpus, formado pelo total de entrevistas, em 

classes conforme a relação entre as formas reduzidas. Tal relação é verificada pelo valor 

de Khi², calculado a partir do cruzamento entre presença e ausência da palavra em uma 

Unidade de Contexto Elementar³. Os participantes foram identificados pela abreviatura 

“ind” (indivíduo) mais o número da ordem de realização da entrevista. Pesquisa aprovada 

pelo Comitê de Ética sob Parecer de nº109/2014. Resultados: Para este trabalho, 

selecionou-se a classe 6 que é composta por 120 UCEs, correspondendo a 15% do corpus. 

Essa classe possui 134 formas reduzidas principais, a partir das quais gerou os conteúdos 

a serem apresentados. Os discentes referiram que a relação da vítima com o agressor é 

mantida pelas questões financeiras, julgamentos da sociedade e pelos filhos: “Eu penso 

que ela depende da renda do marido ou as vezes ela até ganha mais que o marido só que 

ela fica nessa situação pelos filhos ou pela sociedade, para dizer ela é divorciada, porque 

que se divorciou, então ela aguenta isso pelos filhos.(IND-040)”. Os discentes de 

enfermagem relataram que o relacionamento é mantido por necessidade da mulher, como 

se ela vivesse em um ciclo contínuo: “Podes auxiliar [como profissional], ir junto e tudo, 

só acho que tu ficas impotente perante a situação. Ela está tão acostumada a viver em 

um ambiente estressor que ela precisa disso e que o dia que ela deixar desse cara ela vai 

achar outro cara com as mesmas características.(IND-051)”. Por outro lado, alguns 

discentes evidenciaram que o relacionamento não deve ser mantido, elencando 

orientações necessárias para as mulheres em situação de violência: “Devemos mostrar 

que elas podem sim ter autonomia e sair dessa situação, que elas não são dependentes 

de um homem que agride elas e que elas não têm que se calar por causa disso.(IND-

023)”. Discussão: A dependência emocional é determinada como um transtorno aditivo, 

onde o indivíduo precisa do outro para manter seu equilíbrio emocional4. Muitas mulheres 

vítimas de seus companheiros mantêm-se em seus relacionamentos afetivos-conjugais 

violentos por muito tempo, verificando-se também outros motivos para esta dependência 

como: medo, dependência financeira, presença de filhos, pressão social, submissão, pena 

do marido e do tempo de vida que passaram juntos5. Não reconhecer a situação vivida 

como violenta, faz com que muitas mulheres deixem de prestar queixa contra o agressor. 

Do mesmo modo, algumas mulheres ocultam os episódios violentos em virtude da 

vergonha e do sentimento de culpa pela agressão sofrida. A enfermagem deve atuar como 

um meio facilitador, que encoraja a vítima a denunciar o agressor e afastar-se do mesmo. 

Isso pode ser possível através da utilização da escuta terapêutica, com o objetivo de gerar 

um vínculo entre profissional e vítima, criando assim um elo de confiança. Conclusão: 

A aproximação dos discentes com a temática, pode melhorar o contato pessoal que os 



 

mesmos possuem ou poderão ter com o assunto na futura atuação profissional. Portando, 

salienta-se a importância da inclusão e discussão dos conteúdos que permeiam a violência 

contra a mulher, nos meios de formação acadêmica. Dessa forma, a articulação entre o 

ensino e a assistência, visa a formação e capacitação dos futuros profissionais em saúde, 

para que suas ações, sejam a via principal na detecção precoce de violência. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: Considera-se que o trabalho de 

enfermagem é fundamental na assistência às mulheres em situação de violência e no 

reconhecimento de novos casos. Para tanto, é necessário que os profissionais estejam 

livres de preconceitos, acolhendo a vítima em toda sua complexidade. Visando sobretudo, 

a promoção da não violência, sua prevenção e atenção no cuidado dos casos 

acompanhados. Ressalta-se a importância de uma terapêutica multiprofissional, para que 

ações sejam planejadas e realizadas para promover a saúde biopsicossocial das mulheres 

que sofrem agressão. 

Descritores: Enfermagem; Estudante; Violência contra a Mulher.  
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PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE 

POSSÍVEIS MOTIVOS DE DESISTÊNCIA DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

Larissa Merino de Mattos43, Edison Luiz Devos Barlem44, Alex Sandra 

Ávila Minasi3, Thiago Lopes Silva4. 

 

Introdução: Ao ingressar no ensino superior, os novos universitários estão vulneráveis a 

um processo de mudança, muitas vezes da migração do ensino médio para a universidade, 

e talvez não estejam preparados para se deparar com novas situações desafiadoras.1 Para 

grande parte dos acadêmicos, as oportunidades de diferentes vivências são extremamente 

significantes, como por exemplo, aprender a administrar suas atividades de ensino e seu 

tempo de lazer, oportunizando ao estudante sentir-se responsável por seus compromissos 

diários que a universidade exige.2 Nesse mesmo contexto, o ingresso na universidade 

pode fazer com que o aluno se sinta desconfortável devido a situações nunca vivenciadas 

anteriormente, ocasionando o pensamento da desistência do curso por não se adaptar ao 

ensino superior ou mesmo por não adaptação específica ao curso.2 A desistência do curso 

de graduação em enfermagem gera uma grande preocupação para as instituições de ensino 

superior, uma vez que esta pode estar relacionada ao baixo status, pouca procura pelo 

curso devido à falta de autonomia profissional, desvalorização da profissão e repetência 

em disciplinas, horário de trabalho incompatível com a graduação3, entre outros motivos. 

Além disso, a ausência de vocação para o curso escolhido, a falta de perfil do aluno para 

a qualificação, e posteriormente para o mercado de trabalho, as limitações de cada 

indivíduo, também influenciam para que ocorra a desistência e/ou desinteresse pelo curso. 

Também é motivo de desistência, muitas das vezes, as diferentes metodologias de ensino 

aplicadas e utilizadas dentro do ambiente acadêmico, pois divergem bastante das 

abordagens pedagógicas do ensino médio.3 Desse modo, torna-se necessário relembrar 

que o curso de graduação em enfermagem é composto por diversos componentes teóricos 

e práticos. Entre eles estão, o início do curso, que surpreende, muito das vezes, os 

acadêmicos pelo fato da ambiência, novas atividades de estágio curricular e 

extracurricular, onde o estudante migra da sua prática do laboratório com o boneco para 
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a realidade do hospital, assim, considerando a etapa mais estressante para os acadêmicos 

pelo medo, a falta de segurança e autonomia.4 Destacam-se ainda as etapas seguintes 

como o trabalho de conclusão do curso e estágios obrigatórios finais. Objetivo(s): 

Identificar possíveis motivos que levariam acadêmicos de enfermagem a desistência do 

curso de graduação. Metodologia: Estudo metodológico realizado com 182 acadêmicos 

do primeiro ao décimo semestre do curso de graduação em enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). Os critérios de inclusão foram: ser acadêmico do curso 

de graduação em enfermagem da universidade escolhida, estar presente em aula no dia 

da coleta de dados, ter disponibilidade e interesse em participar da pesquisa. Os critérios 

de exclusão foram: não estar presente no momento da coleta de dados, falta de 

disponibilidade e/ou interesse de participar do estudo. A coleta de dados ocorreu no mês 

de agosto do ano de 2018 a partir da aplicação de questionários para caracterização e 

análise. A análise dos dados ocorreu através das cinco fases da elaboração de DeVellis e 

a caracterização dos participantes deu-se a partir do software estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) versão 22.0. Foram mantidos e respeitados os preceitos da 

Resolução nº. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde sob o parecer número 68/2018. 

Resultados: Dentre todas as respostas dos 182 acadêmicos obteve-se 972 motivos os 

quais, por repetição e assimilação foram organizados em menores categorias. 

Predominantemente, os possíveis motivos que poderiam levar os acadêmicos a 

desistência do curso foram elencados como ausência de apoio financeiro pela família e 

ausência de apoio psicológico ofertado pela instituição para desenvolver a prática em 

enfermagem, logo após obteve-se o levantamento de diversas questões, como: problemas 

emocionais e sociais durante o curso, como por exemplo, o bullyng, a incerteza da 

continuidade da profissão escolhida, a complexidade do curso, a decepção com o curso, 

a ausência de informação anterior ao ingresso no curso de graduação em enfermagem, o 

ingresso na graduação por ser a segunda opção de curso no sistema de seleção. Também 

foram apresentadas questões como: muito conteúdo teórico e pouca prática diária, 

ausência de didática dos professores, além de discordar da metodologia de ensino aplicada 

pelos mesmos, desistência por aprovação em concursos públicos ou em outro curso de 

graduação, baixa remuneração da profissão e péssimas condições no mercado de trabalho 

na cidade atual, oportunidades fora do país como intercâmbio, grande oportunidade de 

emprego, dificuldades como deslocamento e distância da faculdade, dificuldade de 

interação com colegas do curso e com professores, ausência de tempo para o lazer, 

ausência de tempo para trabalhar e estudar concomitantemente e por fim, o medo de 

realizar os procedimentos mais complexos de competência do enfermeiro e o medo de 

trabalhar como enfermeiro após graduado. Discussão: Tornam-se necessárias 

intervenções para tentar aproximar mais o acadêmico com a realidade do curso. Uma das 

ferramentas mais utilizada para isto em universidades é a avaliação do discente pelo 

docente, para manter os docentes informados de como está a sua metodologia de ensino, 



 

se os acadêmicos tem alguma reclamação e sobre a infraestrutura da academia. Além 

disso, outra ferramenta bastante utilizada é o recurso de apoio por parte das coordenações 

de curso para tentar intervir antes da desistência do estudante.5 Conclusões: Pode-se 

observar que os motivos que poderiam levar os acadêmicos de enfermagem a desistência 

do curso são variados e também não excluem a possibilidade de desistência pela 

repetência em disciplinas, pela complexidade do curso mencionada acima. Dessa forma, 

sugere-se buscar diferentes maneiras para tornar o curso mais atrativo aos acadêmicos 

além de possibilidade de que exista uma roda de conversa ou a interação continuada com 

docentes e discentes para uma melhor qualidade e visibilidade do curso. Assim, a 

avaliação do discente é de extrema importância para avaliar o curso, a estrutura, os 

docentes, entre outros aspectos que devam ser avaliados para aprimoramento do curso de 

graduação em enfermagem nas universidades. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: Espera-se que este trabalho possa contribuir para que a desistência do 

curso de graduação em enfermagem diminua e consequentemente, a permanência se 

intensifique de forma que os acadêmicos consigam expandir o conhecimento para outros 

acadêmicos, sobre o trabalho e competências do enfermeiro de maneira atrativa. Também 

espera-se que outras unidades acadêmicas consigam diminuir o índice de desistência em 

cursos de enfermagem adotando e desenvolvendo estratégias a partir dos resultados 

elencados neste trabalho.  
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PERFIL DO IDOSO RURAL E SUA SATISFAÇÃO COM A UBS NO SUL DO 

PAÍS 

Laura Telles Gomes45, Julia Severo dos Santos46, Francine Henke 

Tessmer47, Rafaela Kurz Pegoraro48, Aline Neutzling Brum49. 

 

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno global. Isso ocorre, 

principalmente, pela redução da fecundidade da população, que torna os grupos etários 

mais jovens menos representativos no total da população. Em contrapartida, o aumento 

da expectativa de vida também corrobora, de forma secundária, para esse fenômeno1. 

Entretanto, traz consigo grandes desafios à sociedade atual, relacionados ao processo de 

vulnerabilização decorrente do envelhecimento e ao despreparo das sociedades para 

enfrentá-lo. Com o avanço da idade, o idoso, em geral, tende a sofrer graduais perdas 

cognitivas, apresentar mudanças comportamentais e emocionais2. Nesse contexto, deve-

se ter um olhar atento para sua saúde, bem como, às demandas exigidas por eles. Assim, 

o processo de envelhecimento tanto nas populações urbanas quanto nas rurais tem muitas 

semelhanças. Entretanto, na zona rural podem-se encontrar algumas dificuldades, como 

pobreza, isolamento social, educação, habitações mais precárias e distância dos recursos 

social e de saúde, reforçados pelas altas taxas de problemas de saúde e dependência. 

Discutir a realidade do idoso rural possibilita um melhor entendimento sobre como essas 

pessoas experienciam esta fase de suas vidas, como também, uma maneira de pensar em 

formas de envelhecer com dignidade, considerando os padrões e as particularidades dos 

processos de envelhecimento. Objetivo(s): Portanto, esta pesquisa tem como objetivos 

centrais reconhecer o perfil sócio demográfico da população acima dos 60 anos de idade 

da Colônia Maciel, situada no sul do Rio Grande do Sul. Também se propõe a investigar 

as doenças que mais acometem a população alvo, analisando o uso de medicamentos, 

sejam eles prescritos ou não prescritos, pela população da zona rural. Assim como, 

descrever a relação entre o idoso e a UBS de sua comunidade. Metodologia: Neste 
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contexto, este estudo foi desenvolvido para entender as vulnerabilidades do agricultor 

familiar da Colônia Maciel, e tendo aqui, como enfoque, a população idosa. Para a 

obtenção dos resultados, 104 questionários foram aplicados entre setembro e dezembro 

de 2018. Esta pesquisa caracterizou-se por ser um estudo de caráter epidemiológico 

quantitativo descritivo, do tipo transversal. Os estudos epidemiológicos descritivos 

avaliam a distribuição da ocorrência de uma situação, problema ou agravo de determinada 

população, segundo as diversas características representadas por uma ou mais de uma 

variável ligada ao tempo, ao lugar e às pessoas3. No estudo transversal, as medições são 

feitas em um único período ao mesmo tempo, servindo para descrever as variáveis e os 

padrões de distribuição observados4. O levantamento de dados foi realizado mediante 

entrevista domiciliar. A entrevista, semiestruturada, foi conduzida com auxílio de 

instrumento previamente testado. Os dados foram tabulados e analisados pelo software 

SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences). Após a análise, os dados serão 

arquivados e mantidos por cinco anos depois do término do estudo. O presente estudo foi 

autorizado pelo CEPAS - Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande, processo nº 23116.005518/2018-75 (parecer número 162-2018), 

e segue os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme Resolução 

466/12. Resultados: A pesquisa se consolidou com amostra de 104 indivíduos, sendo um 

total de 29 idosos (27,88%), com idade média de 68,7±7,50 anos. Destes, 16 são mulheres 

(55,2%, 68,6±8,47 anos) e 13 são homens (44,8%, 68,9±6,44 anos). Ainda, 27 declaram-

se brancos (93,1%) e 2 negros (6,9%). Além disso, 21 afirmam viver com companheiro 

(72,4%) e 8 sem companheiro (27,6%). Evidencia-se que, 79,3% desta comunidade é 

acometida de alguma doença. Dentre as mais comuns estão: as doenças cardiovasculares 

(40%), os problemas autoimunes (22,5%) e as disfunções musculoesqueléticas (20%). No 

tocante à escolaridade, percebe-se tempo de estudos de até 5 anos (3,5±1,84 anos). 

Referente ao uso de medicamentos, 72,4% fazem uso de medicamentos prescritos e 

62,1% de medicamentos não prescritos. Dentre as classes mais utilizadas estão os 

analgésicos (28%), os anti-hipertensivos (16%), os diuréticos (10,7%) e os antidiabéticos 

(9,3%). Dos entrevistados, 17 vivem exclusivamente com a agricultura (58,6%) e renda 

mensal de 2,0±0,44 salários mínimos, seguido dos aposentados (24,1%) com renda de 

2±1,1 salários mínimos. Se observadas as ocupações em sua totalidade, exclusivas ou não 

da agricultura, a renda mensal gerada é em torno de 2,1±0,75 salários mínimos. Por fim, 

no que se refere à satisfação com a UBS, 34,5% dos entrevistados declararam estar 

satisfeitos com a UBS local. 27,6% relataram estar muito satisfeitos com o atendimento 

e serviços prestados, seguidos dos pouco satisfeitos (20,7%). Discussão: A Organização 

Mundial da Saúde destaca que a eficácia de políticas voltadas para a prevenção de doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT), por exemplo, compreende questões legislativas, de 

regulamentação e educação em massa, uma vez que, mudanças de comportamentos 

individuais são difíceis de acontecer na ausência de mudanças ambientais5. Contudo, 



 

percebe-se um baixo nível de escolaridade, por isso, estando associado à prevalência das 

DCNT. Ainda, o serviço de assistência à saúde está presente no cotidiano das famílias da 

Colônia Maciel que vivenciam o cuidado do idoso de várias maneiras, como, por 

exemplo, por meio do fornecimento de medicamentos de uso contínuo no tratamento de 

suas doenças, e também, pelo trabalho da Equipe de Saúde, a qual realiza consultas 

domiciliares, organiza reuniões com a população, faz orientações coletivas e individuais, 

entre outras ações. Por se tratar de um processo heterogêneo, as necessidades e demandas 

dos idosos tendem a variar de acordo com etapas vivenciadas, tornando-se necessário 

fortalecer o trabalho multiprofissional para dar a atenção aos idosos saudáveis e atender 

àqueles com diferentes graus de incapacidade ou enfermidade, inclusive nos domicílios. 

Conclusão: Este estudo demonstrou do ponto de vista dos idosos, a necessidade de os 

profissionais da saúde se conscientizarem do processo de envelhecer e planejarem 

estratégias de cuidado integrado em suas unidades. Os serviços devem ofertar ações de 

promoção à saúde, prevenção dos fatores de risco, assistência aos danos e reabilitação do 

processo saúde/doença, e estas devem estar articuladas e integradas em todos os espaços 

organizacionais do sistema de saúde. Contribuições/implicações para a Enfermagem: 

Portanto, torna-se necessário que os profissionais da saúde tenham capacidades técnicas 

na geriatria e gerontologia, até mesmo na psicologia, a fim de prestar o melhor cuidado 

aos idosos ao abranger a promoção à saúde, a prevenção, a reabilitação e a melhor 

compreensão dos determinantes socioambientais do binômio saúde/doença. 
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PREPARO DA FAMÍLIA PARA O CUIDADO À CRIANÇA COM 

ENCEFALOPATIA/PARALISIA CEREBRAL 

Thaís Machado Quintana50, Bruna Rodrigues dos Reis51, Fabiele Dias 

Dresch52, Bianca Blan53, Giovana Calcagno Gomes 54. 

Introdução: A família de crianças com paralisia cerebral sempre espera o nascimento de 

um filho saudável e, ao receber um diagnóstico dessa natureza, desencadeiam-se vários 

processos, perpassando pelas fases de luto, de choque, de negação, de aceitação e de 

adaptação. Este processo pode promover o aumento das dificuldades vivenciadas pela 

família para dispensar os cuidados à criança com necessidades especiais decorrentes da 

postergação do início do tratamento, bem como a perda de um tempo valioso de 

estimulação física e cognitiva para a mesma1. Os familiares ou responsáveis necessitam 

de orientações sobre como lidar com a situação, como reestruturar e reorganizar o viver 

familiar, uma vez que as estratégias de enfrentamento são difíceis. O objetivo do cuidado 

à criança é garantir sua independência para que se torne o mais autônoma possível. Para 

isso, precisa investir na sua estimulação2. A família passa a realizar suas atividades em 

conformidade com o que é permitido pela condição da criança, tendo que redirecionar seu 

tempo, suas metas pessoais, profissionais e acadêmicas e seus recursos financeiros. 

Objetivo(s): Identificar como ocorre o preparo da família para o cuidado à criança com 

encefalopatia/paralisia cerebral. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa descritiva, 

exploratória de cunho qualitativo. Teve como contexto a Unidade de Pediatria de um 

hospital universitário do sul do pais. Participaram doze familiares cuidadores. Os critérios 

de inclusão utilizados nesse estudo foram: ser o principal familiar cuidador da criança 

com paralisia cerebral/encefalopatia, ter 18 anos ou mais e prestar-lhe cuidados diretos 

no domicílio. Com o parecer favorável número 197/2018 deu-se início à coleta dos dados. 

Os dados foram coletados no segundo semestre de 2018 por meio de entrevistas 

semiestruturadas e analisados pela técnica de Análise de Conteúdo. Resultados: Os 

familiares são ensinados a cuidar da criança pelos profissionais da saúde e necessitam de 

orientações de uma equipe multiprofissional (enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, 

médicos e outros). Após a aquisição de alguns conhecimentos acerca do cuidado da 
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criança o familiar cuidador decide como irá prestar o cuidado e organiza-se para cuidá-

la. Apesar de algumas limitações causadas pela falta de informações sobre a patologia, 

ficam atentos procurando dar conta de todas as demandas de cuidado da criança, correndo 

atrás para atender suas necessidades. Os familiares referiram que o preparo para o cuidado 

da criança começou na UTI Neonatal. Neste setor começaram a ser capacitados pelos 

profissionais da unidade para o cuidado da criança. Ainda no setor os familiares foram 

requisitados para participar dos cuidados com a criança junto da equipe. Alguns familiares 

cuidadores referiram não terem recebido preparo algum para o cuidado da criança antes 

da alta hospitalar, aprendendo no dia a dia, superando sustos, ansiedade, aprendendo e 

respeitando as limitações da criança. Uma familiar cuidadora afirma ter recebido 

orientações, porém não permaneceu atenta as mesmas, acabando por realizar os cuidados 

a seu modo. Outros familiares tentaram manter a normalidade dentro do âmbito familiar, 

tratando a criança como se fosse uma criança sem patologia, porém com um cuidado 

maior. Verificou-se como preocupação do familiar cuidador que todos vejam como 

cuidam bem de seus filhos. Acreditam que por meio do cuidado qualificado à criança 

estão fazendo a sua parte. Preocupam-se que seus filhos saibam que estão fazendo o 

possível e o impossível para o seu cuidado. Discussão: O cuidado familiar à criança com 

encefalopatia/paralisia cerebral é constituído de altos e baixos. Em alguns momentos a 

criança apresenta progressos, dando esperanças a família da sua melhora. Em outros 

apresentam graves problemas de saúde, necessitando inclusive de internação hospitalar. 

Assim, o cuidado familiar à criança apresenta-se difícil devido à instabilidade do estado 

clínico de saúde da criança. O processo de cuidado à criança demanda tempo. Conforme 

as necessidades vão-se apresentando, novos conhecimentos são exigidos e, muitas vezes, 

o familiar cuidador torna-se um autodidata ou procura entidades sem fins lucrativos que 

trabalham com crianças com necessidades especiais com o objetivo de auxiliá-la a cuidar. 

O familiar cuidador necessita de tempo para adquirir habilidades manuais e intelectuais 

que são necessárias para o preparo e execução do cuidado com eficiência, principalmente 

no domicílio3. Neste processo, é indispensável que o enfermeiro esteja preparado para 

auxiliar o familiar cuidador da criança com encefalopatia/paralisia cerebral, pois a criança 

necessita de cuidados especiais e, também cabe ao profissional enfermeiro atender as 

demandas de cuidados que surgem desde a hospitalização, a fim de que a criança tenha 

prosseguimento do tratamento no domicílio4. É importante que o familiar cuidador seja 

estimulado a buscar informações sobre a patologia, para entendê-la e aceitá-la e, então, 

conviver melhor com as limitações e proporcionar um cuidado adaptado para a realidade 

da família. Para que o cuidado seja de qualidade, integral e atenda as reais necessidades 

da criança o comprometimento do cuidador é essencial5. Conclusão: Quanto ao preparo 

da família para o cuidado da criança os familiares referiram que tal preparo começou na 

UTI Neonatal. Enquanto a criança estava hospitalizada, os familiares começaram a ser 

capacitados pelos profissionais da unidade para o cuidado da criança após a alta 



 

hospitalar, passando a realizar tais cuidados com o auxílio dos profissionais da equipe 

hospitalar. Aprenderam o cuidado no dia a dia, superando sustos, ansiedade, aprendendo 

e respeitando as limitações da criança para, assim, facilitar a adaptação tanto da criança 

quanto dos familiares no ambiente domiciliar. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: A enfermagem se encontra próxima dos cuidadores durante a internação 

da criança com PC, com isso deve estabelecer um vínculo com eles para assim dar o 

melhor tipo de orientação sobre como deve ser feito o cuidado, fornecendo autonomia e 

segurança aos mesmos. Para isso a enfermagem precisa estar instrumentalizada para 

oferecer as orientações, sendo de grande importância conhecer a patologia e a realidade 

que a família se encontra quando for dar a alta hospitalar e no seu acompanhamento no 

ambulatório e atenção primária. 

Descritores: Criança com Deficiência, Família, Enfermagem. 
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SÍFILIS CONGÊNITA: ESTUDO DE CASO 

 

Alex Sandra Avila Minasi55, Giovana Calcagno Gomes56, Letícia Calcagno Gomes3; 

Larissa Merlindo de Mattos4, Carolina Ortiz Carvalho5. 

  

Introdução: Sífilis congênita é a sífilis adquirida pelo recém-nascido (RN), transmitida 

intraútero por via transplacentária ou adquirida no trajeto do canal, durante o trabalho de 

parto. É adquirida pelo RN de gestante não tratada ou inadequadamente tratada1-2. 

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), em 2018 

foram notificados 24.281 casos de gestantes com sífilis e 11.971 de sífilis congênita em 

menores de um ano de idade3. Seu agente etiológico é uma bactéria espiroqueta 

Treponema Pallidum e os principais fatores que determinam a probabilidade de 

transmissão são o estágio da sífilis na mãe e a duração da exposição do feto no útero1-2. 

A sífilis congênita pode ocasionar baixo peso ao nascer, prematuridade e óbito fetal. Até 

dois anos de idadeos sinais e sintomas mais comuns incluem: febre, anemia, retardo no 

desenvolvimento, irritabilidade, lesões mucocutâneas, rinite serossanguinolenta, 

hepatoesplenomegalia, icterícia, linfadenopatia, dactilite e pseudoparalisia devido à 

osteocondrite2-4. Após dois anos de idade, se caracteriza por manifestações ósseas 

variadas, como fronte olímpica e tíbia em lâmina de sabre, dentes de Hutchinson, nariz 

em sela, rágades (cicatrizes lineares periorais), paresia juvenil, ceratite intersticial, surdez 

por lesão do 8º nervo craniano e articulações de Clutton (derrames articulares indolores)2. 

Objetivo: Apresentar um relato de caso acerca da assistência de enfermagem a um recém-

nascido com sífilis congênita internado na pediatria de um Hospital Universitário (HU). 

Metodologia: Trata-se de um estudo de caso realizado em março de 2018 por 

participantes do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde da Criança e do 

Adolescente (GEPESCA/FURG). Foi realizada a Sistematização de Assistência de 

Enfermagem (SAE). Foram coletados dados do prontuário e folha de cuidados fixada no 

leito do recém-nascido, realizada sua anamnese e exame físico. Levantaram-se os 
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diagnósticos de enfermagem e o Plano Assistencial de Cuidados. Após foi anexada 

evolução de enfermagemno seu prontuário. Discutiu-se a Sífilis Congênita e a atuação da 

enfermagem na assistência a estes recém-nascidos, exames e terapêutica utilizada. Houve 

autorização da mãe para realização do estudo de caso e foipreservada a identidade do 

recém-nascido. Resultados: Paciente MLMA, sete dias de idadeem quinto dia de 

internação, sexo feminino, branca, pais residentes em São José do Norte/RS, mãe, do lar 

e pai montador de esquadrias, ambos com ensino fundamental incompleto, acompanhada 

pela genitora. Mãe teve sífilis diagnosticada na gestação (VDRL 1:2) e iniciou tratamento 

com Penicilina Benzatina (três doses), quando o indicado são seis doses. O parceiro não 

foi tratado. Ao nascer o RN apresentou capurro trinta e oito semanas mais seis dias, apgar 

5/7 no primeiro e quinto minuto, hipotônico e bradicárdico, com uma circular de cordão 

e líquido aminiótico com mecônio. Foi realizado lavado gástrico, estímulo tátil e 

estimulação respiratória com ambu. Seu VDRL no nascimento foi reagente 1:1. Iniciado 

tratamento com Penicilina G Benzatinaapós o nascimento. Nasceu de parto normal 

pesando 3.280 gramas, gestação com rupreme. Sinais vitais: Frequencia cardiaca 141 

bpm, Frequencia respiratória 56 mrm, Temperatura corporal 36,3 ºC, Hemoglucoteste 73 

mg/dl.Ao exame físico apresentava-se hipotônica, pouco ativa. pele íntegra, mucosas 

úmidas e coradas. Regular aceitação do seio materno devido reflexo de sucção 

prejudicado, aceitando leite por mamadeira. Ruídos hidroaéreos presentes. Presença de 

murmúrios vesiculares em ausculta pulmonar. Períneo íntegro, com presença de secreção 

vaginal sanguinolenta. Diurese e evacuações presentes. Com abocath salinizado para 

medicação em veia radial esquerda. Mãe orientada quanto à importância da amamentação 

e estímulo da criança. Realizando Penicilina G Cristalina endovenosa de 12 em 12horas. 

Observados cuidados na administração, interação medicamentosa e efeitos colaterais. 

Discussão: Para a elaboração do Plano de assistência de enfermagem elencaram-se as 

Características Definidoras5: Dificuldade de sucção do RN; hipotonia edeglutição 

prejudicada e os Diagnósticos de enfermagem5: Padrão ineficaz de alimentação do 

lactente relacionado com prejuízo neurológico evidenciado por incapacidade de sustentar 

uma sucção eficaz; Risco de tensão do papel do cuidador relacionado com curso 

imprevisível da doença e quantidade de tarefas do cuidador; Comportamento 

desorganizado do lactente relacionado com doença transmissível evidenciada por 

hipotonia; Risco de aspiração relacionado com deglutição prejudicada e Risco de atraso 

no desenvolvimento relacionado com distúrbios congênitos. No Plano de Cuidados de 

Enfermagem foram prescritos os seguintes cuidados de enfermagem: estimular sucção 

através de manobras manuais com o dedo na boca do recém-nascido; suprir necessidade 

de alimentação com leite artificial para manter as necessidades calóricas do recém-

nascido; estimular amamentação; auxiliar na pega da mama no momento da 

amamentação; orientar quanto às consequências da sífilis para o recém-nascido e a mãe; 

orientar os pais sobre a importância da conclusão do tratamento; orientar a realização de 



 

exercícios passivos para estimular a contração muscular do recém-nascido; orientar 

acerca da importância de levar o recém-nascido nas consultas periódicas para acompanhar 

a evolução do seu crescimento e desenvolvimento; esclarecer dúvidas sobre a doença; 

orientar sobre a necessidade de oferecer alimentação com a cabeceira elevada; avaliar 

condição respiratória da criança antes de alimentá-la e avaliar presença de vômito e 

coloração da pele do recém-nascido durante e após alimentação. Conclusões: Estudos de 

caso clínico servem de base para um melhor planejamento de intervenções de 

enfermagem mais efetivas, qualificando o cuidado de enfermagem. 

Contribuição/implicações para a Enfermagem: É preciso conhecer as causas e 

consequências da sífilis congênita a fim de melhor definir estratégias de cuidado e 

promoção da saúde de recém-nascidos infectados. É preciso orientar os pais acerca das 

consequências da doença e suas formas de prevenção.  

Descritores: Sífilis congênita; Recém nascido; Enfermagem. 

Seminário de Graduação 
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UTILIZAÇÃO DAS TAXONOMIAS NANDA, NOC E NIC NA 

PESQUISA EM ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Diéssica Roggia Piexak57, Michele Nunes Fenzke58, Bárbara da Silva 

Gama59, Karoline do Pinho Martins60. 

 

Introdução: O uso das taxonomias internacionais e padronizadas surgiu a partir da 

necessidade de facilitar a comunicação entre os profissionais da saúde, independente da 

sua localização geográfica, bem como para favorecer a construção e a visibilidade da 

cientificidade da enfermagem, auxiliando no desenvolvimento do cuidado baseado nas 

evidências clínicas e conforme a necessidade das pessoas, famílias e comunidades1. Na 

enfermagem destacam-se três importantes taxonomias: North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA Internacional), Nursing Outcomes Classification 

(Classificação dos Resultados de Enfermagem - NOC) e Nursing Interventions 

Classification (Classificação das Intervenções de Enfermagem - NIC)1-3. Ao utilizar a 

NANDA, o enfermeiro identifica e categoriza, a partir do julgamento clínico e crítico, as 

condições de saúde das pessoas, famílias e comunidades. Esta identificação e 

categorização ocorrem por meio da obtenção de dados que podem indicar problemas reais 

e/ou potenciais de saúde, como também, as oportunidades de promoção à saúde1. Ao 

definir diagnósticos de enfermagem através da NANDA, o enfermeiro deve reconhecer 

adequadamente os seus componentes, como: as características definidoras, representadas 

pelos sinais e sintomas apresentados e identificados durante a coleta de dados; os fatores 

relacionados, que se caracterizam por serem a causa ou fator contribuinte para a 

manifestação dos sinais e sintomas; e os fatores de risco, que são as causas que podem 

expor a pessoa, a família e a comunidade a um evento não saudável1. Esta taxonomia 

oferece quatro possibilidades de diagnósticos: 1. com foco no problema, que se 

caracterizam pelo julgamento clínico de uma resposta indesejada; 2. de risco, que 

identificam a vulnerabilidade da pessoa, família ou comunidade em desenvolver uma 

resposta indesejável; 3. promoção da saúde que indicam a motivação da pessoa, família 

e comunidade em melhorar o bem-estar; e 4. síndrome, que são o agrupamento de um 

conjunto de diagnósticos que ocorrem concomitantemente e podem ser tratados por meio 
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de intervenções semelhantes1. O planejamento de enfermagem é realizado com base na 

identificação dos diagnósticos de enfermagem, objetivando alcançar os resultados 

esperados e fundamentar as intervenções de enfermagem. Por meio da linguagem 

padronizada da NOC é possível identificar metas ou estabelecimento de resultados que 

se almejam e traçar intervenções específicas de enfermagem. Já a NIC é a taxonomia 

utilizada para a definição das intervenções, sendo desenvolvida a partir de evidências 

científicas próprias do campo da enfermagem, que possibilita a realização de intervenções 

independentes e interdisciplinares1. O enfermeiro ao definir uma intervenção de 

enfermagem, estará baseando-se, principalmente, nos diagnósticos identificados. No 

entanto, deve ser observado também, a viabilidade de execução destas intervenções, 

considerando o contexto e a aceitabilidade da pessoa, família e comunidade às mesmas2. 

Objetivo: Descrever a experiência de utilização das taxonomias NANDA, NOC e NIC 

na pesquisa em enfermagem. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência frente à 

utilização das taxonomias NANDA, NOC E NIC na realização de pesquisa em 

enfermagem. A pesquisa realizada está vinculada ao Macroprojeto intitulado 

“Desenvolvimento do cuidado baseado no processo de enfermagem com futuros 

enfermeiros” (CEPAS no 37/2018), o qual se baseou nas etapas do Processo de 

Enfermagem (PE) e utilizou as taxonomias supracitadas para coleta/apresentação dos 

resultados. Resultados: A concepção do instrumento de coleta de dados se deu por meio 

do levantamento de Necessidades Humanas Básicas (NHB) de estudantes, principalmente 

da área da saúde, na literatura científica. Esse levantamento foi realizado no segundo 

semestre de 2017, durante a realização dos Projetos de Trabalho de Conclusão de Curso 

(PTCC) de três estudantes de enfermagem. O mesmo foi executado em etapas, sendo: 

consulta às bases de dados com definição de descritores e os filtros que seriam utilizados 

para o levantamento dos artigos que apresentassem aspectos relacionados às NHB dos 

estudantes. As bases selecionadas para a busca foram LILACS, SCIELO, BDEnf, 

CINAHL, COCHRANE e PubMed. Os descritores foram utilizados em diferentes 

combinações, sendo: Estudantes de Enfermagem, Qualidade de Vida, Educação em 

Enfermagem e Diagnóstico de Enfermagem. E como filtro decidiu-se: artigos publicados 

nos últimos cinco anos. Após o levantamento dos dados foram selecionados 34 artigos, 

organizados em tabelas contendo o título do mesmo, a revista publicada, o ano de 

publicação, o tipo de estudo e uma síntese dos principais resultados. Após esse 

levantamento, foi realizada uma segunda tabela objetivando correlacionar os resultados 

dos artigos com as NHB psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais e a sua 

aproximação com possíveis DE na NANDA. Ao todo foram encontradas 87 evidências 

de NHB, sendo, 30 psicobiológicas, 53 psicossociais e quatro psicoespirituais. Essas 

evidências foram buscadas na NANDA 2015-2017 em forma de características 

definidoras, fatores relacionados ou fatores de risco. Foram encontrados no total 59 DE 

que continham em sua estrutura algumas dessas evidências, sendo 32 de problema, 15 de 



 

promoção da saúde e 12 de risco. Esses DE foram organizados em uma tabela, divididos 

em domínios da NANDA, contendo o título do DE, a definição, as características 

definidoras e os fatores relacionados ou fatores de risco. Após a identificação dos DE, os 

mesmos foram redigidos em forma de perguntas, nas quais os estudantes poderiam 

assinalar as características definidoras e os fatores relacionados ou de risco que 

apresentavam. Dessa maneira foi possível traçar coletivamente os DE que mais se 

apresentavam nos estudantes de enfermagem. Com base nos DE mais prevalentes, as 

pesquisadoras usaram a NOC para planejar o cuidado e a NIC para definir as intervenções 

de enfermagem de acordo com os DE. Discussão: A utilização dessas taxonomias além 

de fortalecer a cientificidade da profissão, facilitam a sistematização e a organização do 

cuidado de enfermagem. Caracterizam-se como ferramentas essenciais à atuação do 

enfermeiro que se baseia em evidências científicas para proporcionar que as NHB da 

pessoa, família e comunidade, nesse caso de estudantes de enfermagem, sejam atendidas 

em sua singularidade e especificidade4. A experiência da utilização dessas três 

importantes taxonomias proporcionou o aprimoramento do raciocínio crítico, lógico e 

clínico, uma vez que subsidiou a determinação de tomadas de decisão específicas para 

essa população de estudantes5. Além disso, a utilização dessas taxonomias, 

principalmente da NOC, facilitará o monitoramento futuro e a evolução clínica desses 

estudantes, auxiliando a decisão sobre a permanência, a alteração e/ou a exclusão de DE 

e de intervenções de enfermagem3. Conclusão: Vivenciar a aplicação das taxonomias na 

pesquisa em enfermagem mostrou-se relevante para o ensino/aprendizagem dos 

envolvidos, propiciando o interesse pela pesquisa. Sugere-se a realização de outros 

estudos nessa área, a fim de ampliar os conhecimentos dos estudantes sobre as 

taxonomias, bem como proporcionar à profissão consistência e embasamento científico 

para atingir um cuidado de maior qualidade. Contribuições para a Enfermagem: A 

utilização das taxonomias em pesquisas contribui para o fomento da cientificidade da 

enfermagem, tendo em vista que proporciona a utilização de uma linguagem técnica e 

padronizada, baseada em evidências, fortalecendo a autonomia, reconhecimento e a 

visibilidade da Enfermagem.  

Descritores: Enfermagem. Terminologia Padronizada em Enfermagem. Pesquisa em 

Enfermagem. 
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APOIO PEDAGÓGICO AO ESTUDANTE QUILOMBOLA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Odiléia da Silveira61, Priscila Fernandes Lopez62, Michele Nunes Fenzke 63, 

Karoline do Pinho Martins4, Diéssica Roggia Piexak5.  

  

Introdução: A Universidade Federal do Rio Grande (FURG) possui um Programa de 

Ações Afirmativas (PROAAf) que objetiva promover a democratização do ingresso e 

permanência dos estudantes de escola pública, indígenas, quilombolas e estudantes com 

deficiência. Esse Programa fornece auxílios aos estudantes como: moradia, alimentação, 

transporte, bolsa permanência, entre outros, conforme Instruções Normativas de cada 

benefício1. Um importante auxílio fornecido pela FURG, além do financeiro para a 

permanência durante o período acadêmico do estudante quilombola é o apoio pedagógico. 

Nesse sentido, o estudante quilombola poderá contar com o apoio de um professor 

vinculado ao seu curso de graduação e de um estudante-monitor que poderá ser da mesma 

série do estudante quilombola ou de série superior. O apoio pedagógico realizado pelo 

estudante-monitor conta com uma cota de bolsa, a qual exige o cumprimento de 12 horas 

semanais, sendo supervisionado pelo professor em questão. Orientações na elaboração de 

trabalhos e resenhas, esclarecimentos de dúvidas, elaboração de lista de exercícios para 

fixação dos conteúdos, assim como, auxílio em outras questões relacionadas a dinâmica 

da universidade são alguns dos exemplos de ações realizadas pelo estudante-monitor do 

apoio pedagógico. Cabe destacar que é essencial para o desenvolvimento dessas ações o 

respeito pelo outro e a capacidade de empatia entre os estudantes (quilombola e estudante-

monitor), tendo em vista que um bom relacionamento entre ambos favorece o processo 
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de ensino/aprendizagem. Objetivos: Relatar a experiência das estudantes de enfermagem 

durante o apoio pedagógico quilombola da Universidade Federal do Rio Grande. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de estudantes de enfermagem 

(estudante-monitor e estudante quilombola) sobre a realização de acompanhamento 

pedagógico durante o período de agosto de 2018 até o presente momento (referente ao 

apoio do estudante-monitor atual) e desde o início do ingresso da estudante quilombola. 

Os encontros pedagógicos são semanais e apresentam uma frequência de três vezes por 

semana, buscando atender a carga horária da bolsa. Geralmente os dias da semana 

acordados pelos estudantes são: quartas, sextas e sábados. Opta-se por realizar os 

encontros em dias úteis da semana, porém devido a extensa carga horária do curso de 

Graduação em Enfermagem, muitas vezes, precisa-se utilizar os sábados para estudos. 

Em períodos avaliativos do curso faz-se necessário aumentar o número de encontros para 

o maior esclarecimento de dúvidas e estudos. A duração da monitoria ocorre conforme 

necessidade do estudante quilombola e a disponibilidade de tempo de ambos. Os 

encontros ocorrem na biblioteca do Campus Saúde na FURG ou na residência da monitora 

sempre que necessário. As estratégias utilizadas para facilitar o ensino/aprendizado do 

estudante quilombola são: orientação em relação ao desenvolvimento de trabalhos e 

resenhas, elaboração de resumos e lista de exercícios, auxílio na realização de trabalhos 

e seminários acadêmicos e esclarecimento de dúvidas. Participam dos encontros a 

monitora estudante do sétimo semestre do curso de Graduação em Enfermagem e a 

estudante quilombola do quinto semestre do referido curso. Os encontros ocorrem com o 

intuito de auxiliar no processo de ensino/aprendizado, melhorando o desempenho 

acadêmico e consequentemente o interesse de permanecer no curso. Resultados: Os 

métodos utilizados para auxiliar a estudante quilombola nos estudos, são conversados e 

decididos de acordo com a necessidade e preferência da mesma. Na primeira semana de 

cada semestre, após cada uma das estudantes consultar sua disponibilidade, são 

estabelecidos os dias e horários de cada encontro. Quando ocorre algum imprevisto de 

uma das partes, o encontro é remarcado para suprir a necessidade de estudo e carga 

horária respectiva. Para a estudante-monitora participar do apoio pedagógico 

proporcionou a oportunidade de estar sempre revisando conteúdos que já haviam sido 

abordados nos semestres anteriores, além de oportunizar uma aprendizagem diferenciada 

com o propósito de esclarecer dúvidas da estudante quilombola com maior clareza e 

didática. Favoreceu o estreitamento de laços entre ambas viabilizando maior facilidade 

de comunicação e relacionamento, o que resulta, muitas vezes, em melhor satisfação e 

desempenho da estudante quilombola. É perceptível por vezes um melhor entendimento 

de certos assuntos quando eles são abordados durante a monitoria, pois são discutidos de 

maneira particular, facilitando o entendimento. Ocorreram desafios relacionados a 

disponibilidade de horários, devido a extensa grade curricular do curso, logo se faz 

necessário encontros aos finais de semanas e também durante a noite que são acordados 



 

entre ambas previamente. “Como estudante quilombola a monitoria me auxilia em muitos 

aspectos, penso que sem auxílio da estudante-monitora eu já teria desistido do curso. 

Isso porque, fiquei dez anos sem estudar e finalizei o ensino médio através do supletivo, 

o qual não me deu base suficiente para o acesso à universidade. Ainda, nos primeiros 

dias foi difícil, pois não sabia o que fazer, a quem recorrer, não conhecia ninguém e me 

questionava em relação ao que eu estava fazendo nesse mundo universitário até então 

desconhecido. Após alguns dias fui apresentada a professora do apoio pedagógico e a 

estudante-monitora, que me ajudariam nos estudos e nos assuntos referentes ao curso e 

a universidade, isso me tranquilizou e me deu mais confiança, pois sabia que poderia 

contar com ambas. Destaco que enfrentei dificuldades no aprendizado, por vezes não 

entendia o conteúdo das disciplinas, não conseguia me habituar nas rotinas de estudos e 

ocorreram algumas reprovações. Essas dificuldades me fizeram pensar em desistir, 

porém pude contar com o apoio de ambas, assim como dos amigos que fiz ao longo do 

curso, eles me apoiaram e me estimularam a continuar nessa caminhada juntos. Assim, 

destaco que o apoio pedagógico é importante, pois saímos de nossas comunidades e 

adentramos em um novo contexto que é a universidade. Nos sentimos completamente 

perdidos e abandonados, e se não tivermos um apoio não conseguimos, muitas vezes, nos 

manter no curso. Meu desafio é chegar até o final do curso, enfrentando os desafios 

diariamente e contando com o auxílio das diversas pessoas que convivo, tanto do apoio 

pedagógico como dos amigos.” Discussão: O desenvolvimento do apoio pedagógico é 

algo que deve ser dialogado e organizado com os integrantes envolvidos. Destaca-se a 

participação do estudante-monitor, o qual apresenta uma carga horária para o atendimento 

das necessidades do estudante quilombola. As atividades deverão levar em consideração 

a empatia e o respeito para que o aprendizado seja satisfatório e contribua para a 

permanência e o melhor aproveitamento no curso2. A monitoria é um importante 

instrumento para a formação do estudante e no caso específico contribui também para a 

aproximação com uma cultura e realidade, muitas vezes, desconhecida. Conclusão: O 

apoio pedagógico tem a função de contribuir com o estudante quilombola em suas 

atividades acadêmicas, especialmente frente as questões de maior dificuldade. As 

atividades desenvolvidas contribuem para o crescimento e desenvolvimento dos 

envolvidos, uma vez que muitas são as questões que permeiam o apoio pedagógico. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: O apoio pedagógico, com o 

consequente desenvolvimento da monitora, propicia o trabalho compartilhado e em 

equipe. Aspecto esse que é fundamental na área da enfermagem, uma vez que o 

enfermeiro trabalha com diferentes profissionais, articulando e integrando o trabalho 

interdisciplinar3. Outro aspecto a ser destacado é o desenvolvimento de habilidades e 

competências por parte do estudante-monitor, as quais contribuirão na sua formação 

como enfermeiro. Além disso, favorece a formação de enfermeiros remanescentes 



 

quilombolas que poderão dar retorno as suas comunidades, as quais necessitam de atenção 

especial.  

 

Descritores: Enfermagem. Ensino. Estudantes de Enfermagem. 

 

Seminário de Graduação  

 

Referências: 

 

1. Serviço Público Federal. Ministério da Educação. Universidade Federal do Rio Grande 

Secretaria Executiva dos Conselhos. Resolução No 20/2013 do Conselho Universitário. 

Disponível em: 

http://www.conselho.furg.br/converte.php?arquivo=delibera/consun/02013.htm  

 

2. Martinelli CT, Beatrici AF. A Metodologia da Monitoria Acadêmica e um novo olhar 

sobre a aprendizagem – O que temos a dizer sobre esta experiência. Revista Educacional 

Interdisciplinar 2018;7(1):1-10. Disponível em: 

https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1088/670  

           

3. Piexak DR, Backes DS, Backes MS, Tomaschewski-Barlem JG, Devos Barlem EL, 

Gautério DP. Divergências e convergências entre o cuidado do enfermeiro e o cuidado 

dos demais profissionais. Revista Cubana de Enfermería 2017;33(1):1-12. Disponivel 

em: http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conselho.furg.br/converte.php?arquivo=delibera/consun/02013.htm
https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1088/670
http://www.revenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/416


 

 

 

 

QUALIDADE DO SONO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM: 

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

Diéssica Roggia Piexak 64, Karoline do Pinho Martins65, Michele Nunes 

Fenzke 66.  

  

Introdução: No decorrer dos anos, torna-se cada vez mais evidente que o sono é uma das 

necessidades primordiais do ser humano para que se tenha uma boa qualidade de vida e 

envolve o descanso mental e físico. Uma boa noite de sono, estimula a melhora da 

aprendizagem e consolidação da memória, além de promover o fortalecimento do sistema 

imunológico. Transtornos do sono possuem associação significativa com o aumento da 

incidência de doenças cardiovasculares, depressão ou doenças inflamatórias1. Há uma 

tendência da população em diminuir progressivamente a duração do sono em decorrência 

das exigências impostas pela sociedade moderna1 e quando pensamos em estudantes de 

enfermagem, as exigências acadêmicas, muitas vezes, podem trazer consigo grandes 

modificações em suas vidas. Fatores como sobrecarga de trabalho, relatórios, provas, 

excesso de responsabilidade, mudanças na rotina e por vezes medo frente a assistência 

prestada aos clientes são alguns dos estressores que dependendo do nível podem diminuir 

a qualidade de vida desses estudantes. Isso porque o estresse e a restrição de sono ou sono 

fragmentado, ameaçam o bem estar físico/psicológico desses indivíduos2. Objetivo: 

Conhecer a produção científica sobre a qualidade do sono de estudantes de enfermagem. 
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Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa que seguiu seis etapas: 1. Definição da 

questão norteadora: Como é a qualidade do sono de estudantes de enfermagem? 2. 

Estabelecimento de critérios de inclusão: artigos completos disponíveis gratuitamente e 

eletronicamente nas bases de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde 

(LILACS); Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e Base de Dados da 

Enfermagem (BDENF); que atendessem ao objetivo; procedência nacional e 

internacional, nos idiomas português, inglês e espanhol. Exclusão: resumos publicados 

em anais, capítulos de livros, teses, dissertações e editoriais. 3. Definição das informações 

a serem extraídas: Objetivos; Base de dados; Ano; Periódico; Abordagem Metodológica; 

Número de participantes do estudo; Instrumento utilizado para avaliar a qualidade de sono 

e Principais resultados sobre a qualidade do sono de estudantes de enfermagem. 4. Análise 

dos estudos, conforme preconizado por Whittemore e Knafl4. 5. Interpretação dos 

resultados e 6. Apresentação da revisão integrativa. Os termos de busca foram os 

descritores “Sono”, “Enfermagem” e “Estudantes”. Também utilizaram-se os descritores 

“Transtornos do Sono-Vigília”, “Estudantes” e “Enfermagem” para aumentar a busca por 

artigos sobre a temática, no entanto foram identificados os mesmos da busca anterior. 

Foram encontrados 16 artigos na BDENF, 20 na SCIELO e 20 na LILACS. Após 

aplicação dos critérios de inclusão/exclusão e retirados os artigos repetidos entre as bases, 

obteve-se um total de cinco artigos para análise na íntegra. Resultados: A amostra foi de 

cinco artigos, desses dois encontravam-se na BDENF/SCIELO/LILACS, um na 

SCIELO/LILACS, um SCIELO e um LILACS. Os anos de publicação foram: um em 

2005 e 2012; três em 2016. A distribuição por periódicos compreendeu, um artigo em 

cada uma das respectivas revistas: Escola de Enfermagem da Universidade Federal de 

São Paulo, Acta Paulista, Brasileira de Enfermagem, Portuguesa de Enfermagem de 

Saúde Mental e Cubana de Enfermería. A abordagem metodológica dos cinco artigos foi 

a quantitativa. O número de participantes dos estudos variou de 30 a 204. Em relação ao 

instrumento mais utilizado para avaliar a qualidade do sono em estudantes de enfermagem 

foi o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg (PSQI), presente em quatro artigos. Os 

estudos trouxeram também outros instrumentos/questionários/escalas para realizar a 

complementação da avaliação, são estes: questionário de Identificação de Indivíduos 

Matutinos e Vespertinos (n=2), questionário de HorneOstberg (n=1), questionário de 

caracterização sociodemográfica (n=1), questionário de identificação dos estilos de vida 

dos estudantes e trabalho por turnos (n=1), questionário de Sono de Oviedo (n=1), Escala 

de Sonolência de Epworth (ESE) (n=2) e Diário de Sono (n=1). A partir da análise dos 

estudos pode-se observar que três estavam relacionados com a identificação do padrão de 

sono dos estudantes e um destes apresentava o diferencial em relação aos participantes 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0080-6234&lng=en&nrm=iso
https://search.scielo.org/?q=*&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=sono+estudantes+enfermagem&lang=pt&page=1
https://search.scielo.org/?q=*&lang=pt&count=15&from=0&output=site&sort=&format=summary&fb=&page=1&q=sono+estudantes+enfermagem&lang=pt&page=1


 

do estudo, pois eram estudantes de enfermagem durante o dia e trabalhavam durante a 

noite. Um dos estudos apresentou aspectos específicos relacionados a insônia e um de 

qualidade do sono e cronotipo de estudantes. Todos os artigos que aplicaram o PSQI 

apresentaram elevada taxa dos estudantes com baixa qualidade do sono, o que interferia 

em suas atividades acadêmicas. Já a ESE, identificou que os estudantes apresentam uma 

alta taxa de prevalência para sonolência diurna excessiva, contudo um deles mostrou que 

a sonolência diurna é pouco frequente porém a taxa de indisposição para o 

desenvolvimento das atividades diárias mostrou-se elevada. Apenas um dos artigos 

relacionou os sintomas que uma má qualidade de sono pode desencadear na vida desses 

estudantes, sendo estes: cefaleia, insônia e má digestão, havendo prevalência maior nos 

estudantes trabalhadores. Ainda, dois artigos trouxeram alguns transtornos 

desencadeados pela falta de sono, sendo estes: sonolência diurna excessiva e insônia. 

Com relação ao perfil sociodemográfico dos estudantes, obtiveram-se como resultados 

maior representatividade feminina e, um dos artigos trouxe a insônia como prevalente 

nesse sexo, havendo associação entre a patologia e o hábito de consumir substâncias 

psicoativas. Dois artigos, evidenciaram que cerca da metade dos estudantes são 

indiferentes ao seu cronotipo, sendo seguidos por matutinos e vespertinos. Destaca-se 

que, apenas um artigo mostrou resultados relativos ao número de horas efetivas de sono 

por noite nesses estudantes, centrando-se na média de seis horas. Discussão: Segundo 

análise dos resultados obtidos, verificou-se que a qualidade do sono dos estudantes de 

enfermagem é baixa, conforme escore do PSQI. Ainda, a insônia e a sonolência diurna 

excessiva foram os transtornos do sono mais comuns encontrados nessa população, 

porém, as consequências desses problemas foram apontados somente em um artigo. 

Assim, é possível identificar a influência que o ambiente acadêmico exerce no padrão de 

sono desses estudantes, ficando ainda mais visível nos estudantes que em conjunto com 

os estudos trabalham. Noites mal dormidas podem afetar diferentes áreas da saúde 

humana, acomete além de consequências físicas, a questão social, afetiva e a qualidade 

de atividades laborais3. Muitos estudantes relatam ir para a cama mais tarde e acordar 

mais cedo no intuito de atender as demandas, e assim, utilizam substâncias psicoativas 

para manterem-se acordados, como cafeína em excesso, cigarro e álcool1. Referente ao 

cronotipo, é de grande valia que os estudantes saibam identificar qual o seu tipo 

específico, pois por meio dele descobre-se o período do dia em que a pessoa sente-se mais 

desperta, qual horário ela atinge seu pico de energia, para que a mesma possa se organizar 

e realizar suas tarefas diárias, com o objetivo de interferir minimamente na duração de 

seu sono4. Com relação a quantidade de horas dormidas por noite, observou-se que em 

média, os estudantes dormem seis horas por noite, tempo inferior à quantidade de horas 



 

recomendada pelo National Sleep Foundation, o qual admite como ideal sete a nove horas 

por noite para adultos5. Conclusão: Foi identificar que a qualidade do sono de estudantes 

de enfermagem é baixa. Recomenda-se a elaboração de propostas que auxiliem e 

intervenham na melhoria da qualidade de sono dessa população, a fim de contribuir para 

o melhor desempenho acadêmico. Contribuições/implicações para a enfermagem: 

Possibilitou uma maior compreensão sobre as repercussões da qualidade do sono na vida 

dos estudantes, uma vez que esses fatores estão associados a um menor desempenho 

acadêmico. Por ser um assunto ainda pouco explorado, faz-se necessário novos estudos 

acerca da temática para a identificação multidimensional de suas influências.  
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PAIS E SEUS CONHECIMENTOS SOBRE A AMAMENTAÇÃO 

 

Ihana Arrieche Fazio67, Camila D. Silva68, Letiane de Oliveira Rubira69, Victória 

Rocha70 

. 

 Introdução: a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento 

materno, seja exclusivo até os seis meses de idade porque este alimento contém todas 

características nutritivas nesta etapa da vida da criança1. Visando a redução do desmame 

precoce e os efeitos sobre a morbimortalidade infantil foi criada a Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança que recomenda a prática de Dez passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno, em maternidades2. Objetivo: identificar o conhecimento do pai sobre a 

amamentação. Metodologia: estudo qualitativo, realizado na maternidade de um hospital 

universitário ao extremo sul do país. Participaram 54 pais de recém-nascido em 

alojamento conjunto, com 18 anos ou mais. De agosto a outubro de 2016 coletou-se os 

dados por meio de entrevistas, gravadas, transcritas e tratadas pela Análise de Conteúdo3. 

As falas foram identificadas pela letra P de pai acrescida do número que identifica a 

ordem das entrevistas. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética sob o Parecer nº 

71/2016. Resultados: os pais afirmaram que o aleitamento materno exclusivo ocorre 

quando a criança recebe somente o leite materno, até seis meses: “[..]quanto mais, 
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melhor. O indicado mesmo é seis meses, no mínimo, [..]a dois anos, mas eu acho que 

quanto mais, mais benefícios.” (P29). “Exclusivo até uns seis meses. Espero que mame 

até uns dois anos.” (P27) 

Alguns pais reconheceram que a amamentação deve ocorrer sob livre demanda, ou seja, 

sem horários fixos ou restrições da mamada, tanto para saciar o bebê quanto para não 

alterar a produção do leite. Assim, o conhecimento dos pais vai ao encontro com o 

recomendado:“Quando o bebê precisar.” (P3); “Hoje, [...] praticamente não saiu da 

mama. Dizem que é de duas a três horas, mas às vezes acho que depende deles. É a 

quantidade que eles tomaram antes que vai dizer o tempo.” (P29). “Temos dado para ele 

de no máximo duas em duas horas. Numa folguinha de sono dela. Mas a gente está 

sempre à disposição dele. Quando ela se acorda, a gente bota ela. Tem a dispor dela. Só 

querer... Quando ela quer ela mama.” (P21) . Porém alguns pais acreditavam que a 

amamentação deveria seguir um horário fixo: “Olha, no chute eu acho que de duas ou 

três horas. Só que eu não sei se isso vai acontecer.” (P4) . “É toda hora. De 20 em 20 

minutos.” (P12); “Que eu saiba o recém-nascido até as primeiras semanas de duas em 

duas horas. E depois de três em três.” (P19). Alguns pais apontaram que a amamentação 

deve continuar conforme o bebê mamar e a oferta de leite, ressaltando a relevância da 

amamentação para a saúde dos filhos:  “Enquanto ela [mãe] tiver leite e o bebê for 

mamando, é bom.” (P12); “No nosso caso, eu gostaria que ela [mãe] mantivesse até ela 

[bebê] não querer mais. Pelo fato de ter tudo que precisa. Ser bem forte e enquanto ela 

quiser mamar... Nem pelo fato de economizar, mas pelo fato do bem-estar.” (P21). Os 

pais reconheceram que a vida cotidiana e as rotinas podem influenciar no tempo de 

amamentação e contribuir para o desmame precoce: “na vida corrida da gente, é difícil. 

A minha ex esposa teve que interromper da outra [bebê] com seis meses porque estava 

na faculdade  e trabalhando. Enquanto deu eu levava de três em três horas para ela 

mamar na aula, só que as vezes é difícil. Só consegui porque estava afastado do trabalho 

A vida da gente é muito corrida. Mas é importante.” (P29). “Ah, como ela trabalha, 

daqui a pouco vai depender muito, às vezes, do tipo de emprego. Tem pessoas que o 

patrão ainda deixa mais tempo. Se não deixa geralmente são os seis meses, que é aquele 

tempo que tens de serviço.” (P5). “Até quando? Em meses de idade? Eu acho que até 

sete ou oito meses por aí. Porque depois ela já come de tudo. As proteínas da comida 

começam um pouco a substituir o leite. Só o leite não vai dar. Nessa idade, sete meses, 

já estamos dando caldinho de feijão, coisas assim. Abóbora. Alguma coisa a mais e 

mesmo assim continua o leite materno. E depois de um período tem que tirar, acho que 

tem que apartar.” (P10). Discussão: os pais não delimitaram um período de tempo 

específico, porém apontam que as condições de vida como o retorno às atividades 

educativas ou laborais colaboram para que a amamentação seja interrompida 

precocemente. O conhecimento do pai sobre amamentação pode sofrer diversas 



 

influencias inclusive da equipe de enfermagem. Um estudo realizado no Norte do Paraná 

identificou que os pais não se sentem incluídos no processo de amamentação pelos 

profissionais de saúde, porque não são motivados e não recebem orientações relacionadas 

a essa prática4. Por outro lado, uma pesquisa realizada no Ceará, evidencia que os pais 

consideram valiosas as orientações realizadas pela Enfermeira com relação aos benefícios 

do leite materno, às adversidades que podem ser encontradas durante a amamentação e 

como revertê-las, à motivação e encorajamento desses pais durante o período de 

aleitamento e também na própria continuidade da amamentação5. Dessa maneira, se faz 

necessário uma atenção, da equipe de saúde, voltada também para o pai que é uma figura 

essencial, para a mãe nesta fase.. Deve-se aderir condutas e ações, que levem em 

consideração o grau de instrução de cada um, considerando-os com suas particularidades. 

Conclusão: a realização deste trabalho possibilitou ampliar as informações sobre a 

percepção e o conhecimento dos pais acerca da importância do aleitamento materno. A 

amamentação é reconhecida, por eles, como uma prática importante para a saúde e 

desenvolvimento do bebê. Porém, algumas dificuldades referidas pelos mesmos podem 

ser motivadoras da interrupção precoce dessa prática. Identificando, dessa forma, a 

necessidade da equipe de enfermagem realizar ações que tornem esses pais agentes 

motivadores da prática da amamentação. Implementações de enfermagem bem 

empregadas, farão com que esses pais se sintam protagonistas de um cenário, onde antes, 

somente a mãe era o epicentro das atenções.   Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: esta pesquisa instigou a reflexão do quanto é importante alicerçar o 

conhecimento do pai com relação a amamentação, de modo que a mãe se sinta motivada 

a continuar o aleitamento materno. Com isso constata-se a necessidade de um 

planejamento de enfermagem que envolva o pai no processo de educação sobre o 

aleitamento. Despertando o sentimento no pai de pertencimento daquele cenário, de que 

ele é peça fundamental para o sucesso do aleitamento de seu filho (a), se torna mais 

provável que ele coloque em prática o aprendizado adquirido. Favorecendo, desse modo, 

a continuidade do aleitamento. 

 

Descritores: Aleitamento Materno; Pai; Enfermagem. 
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EXPERIÊNCIA DISCENTE DE CUIDADO À PESSOA COM 

SÍNDROME DA COMPRESSÃO MEDULAR 

 

Adrieli Quaresma71, Nadja Helena Durans72, Letícia Rodrigues de Barros73, 

Verônica Perazza Mandagará André74, Daiani Modernel Xavier75. 

 

Introdução: A Síndrome da Compressão Medular (SCM) resulta de processos que 

comprimem ou deslocam os espaços dos líquidos arterial, venoso e/ou cefalorraquidiano, 

bem como a própria medula e seus nervos. Pode estar relacionada a fatores oncológicos 

(tumores benignos e malignos), não oncológicos (hérnias discais) e traumas externos. A 

sintomatologia varia de caso a caso, mas, em geral, envolve algia na região da 

compressão, paresias, alterações na sensibilidade, perda de controle esfincteriano (uretral 

e anal) e disfunção erétil. A extensão dos sintomas varia de acordo com a região da 

medula afetada (cervical, torácica e lombar). O tratamento pode ser realizado por 

corticoterapia em doses elevadas, ressecção cirúrgica e/ou radioterapia. Após o 

tratamento, pode ocorrer reversibilidade total ou parcial dos sintomas iniciais, 

dependendo da causa e extensão da compressão, do tempo transcorrido entre diagnóstico 

e tratamento e da terapêutica adotada1. Como não há uma forma eficaz de prevenir as 

sequelas, a pessoa com SCM poderá conviver com alterações físicas, sensoriais, 

autonômicas, psicossociais e espirituais por toda a vida. Portanto, torna-se essencial que 

os cuidados de enfermagem comecem tão logo seja feito o diagnóstico clínico. O 

enfermeiro atua em todas as fases da reabilitação deste indivíduo, seja na atenção 

primária, secundária ou terciária à saúde. Suas ações devem direcionar-se à prevenção de 

agravos, ao favorecimento da recuperação e/ou adaptação às possíveis limitações 
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impostas pela SCM e à assistência às necessidades funcionais, motoras e 

psicossocioespitiruais singulares de cada sujeito2. Objetivo(s): Relatar a experiência 

discente de cuidado à pessoa com SCM. Metodologia: Trata-se de um relato de 

experiência, elaborado a partir das vivências das autoras no cuidado a uma pessoa com 

SCM em atividades de ensino propostas pelas disciplinas de Estágio Supervisionado em 

Enfermagem Hospitalar com Ênfase no Adulto e Idoso nas Intercorrências Clínicas e 

Semiologia e Semiotécnica III, componentes curriculares obrigatórios do nono e quarto 

semestre do curso de Graduação em Enfermagem, respectivamente. As experiências 

relatadas ocorreram em uma unidade de internação adulto, no sul do Brasil, no período 

de março e abril de 2019. Foram desenvolvidas por meio das cinco etapas do processo de 

enfermagem: histórico de enfermagem (H.E.), diagnósticos de enfermagem (D.E.), 

planejamento de enfermagem (P.E.), implementação e avaliação. Para a segunda etapa, 

utilizou-se como referência a taxonomia da Nanda International3, para a terceira e quinta, 

empregou-se a Nursing Outcomes Classification4 e para a quarta utilizou-se a Nursing 

Interventions Classification5. Resultados: As autoras vivenciaram o cuidado a uma 

paciente do sexo feminino, com 53 anos, internada para tratamento da SCM, 

desencadeada por um meningioma. Na anamnese, a mesma relatou ser previamente 

hígida, não possuir história de outras patologias e desconhecer alergias medicamentosas. 

Referiu, ainda, ter iniciado com algia em região inferior do tórax anterior e posterior que 

irradiou progressivamente para os membros inferiores e, em quatro semanas, evoluiu para 

paresia e perda de sensibilidade térmica do nível da cintura até os membros inferiores, 

momento no qual procurou atendimento hospitalar. Referiu algia contínua em região 

inferior do tórax anterior e posterior, de intensidade nove segundo escala numérica de 

avaliação da dor, que reduzia após analgesia, porém, nunca cessava. No que concerne aos 

hábitos alimentares, mencionou boa aceitação da dieta hospitalar e ingesta hídrica de um 

litro e meio de água ao dia. Possuía eliminações controladas presentes em fralda, sendo a 

diurese de coloração concentrada e odor fétido e as fezes consistentes com cor e odor 

característicos. Era lúcida, orientada no tempo e espaço e comunicativa. Encontrava-se 

em precaução por contato devido infecção do trato urinário por Escherichia coli. No 

exame físico, constatou-se: pele e mucosas úmidas e coradas; bom turgor cutâneo; 

membros superiores aquecidos e perfundidos, com mobilidade e força muscular 

preservadas; acesso venoso periférico em membro superior direito, infundindo 500 

mililitros (ml) de solução fisiológica 0,9%, 50ml por hora, em bomba de infusão; lesão 

por pressão (LPP) sacral, estágio II, mantida fechada por curativo com ácidos graxos 

essenciais e gazes; região perineal íntegra; membros inferiores aquecidos e perfundidos, 

sem sensibilidade tátil e térmica e com paresia bilateral; pulso pedioso rítmico e cheio em 

ambos os membros; ausência de edema. Na avaliação das Escalas de Braden e Morse 

obteve, respectivamente, pontuação 12 e 20, indicando risco elevado para o 

desenvolvimento de LPP e nenhum risco para quedas. A paciente apresentava-se eutímica 



 

e demonstrava compreender e aceitar seu quadro clínico, no entanto, mostrava-se ansiosa 

quanto à realização da cirurgia para ressecção total do tumor e consequente 

descompressão medular. Possuía suporte de seu esposo e seus filhos, os quais, ao longo 

do dia, revezavam o acompanhamento e cuidado familiar no hospital. A partir desse 

histórico, foram estabelecidos os seguintes D.E. prioritários: dor aguda relacionada com 

agente biológico lesivo, evidenciada por autorrelato das características e intensidade da 

dor segundo instrumento padronizado; integridade da pele prejudicada relacionada 

compressão sobre saliência óssea e umidade, evidenciada por alteração na integridade da 

pele (LPP sacral); risco de integridade da pele prejudicada relacionado com pressão 

contínua sobre proeminências ósseas, restrição ao leito e umidade; déficit no autocuidado 

para banho, higiene íntima e vestir-se relacionado com prejuízo neuromuscular, 

evidenciado por capacidade prejudicada de acessar o banheiro e/ou fontes de água, de 

lavar e secar o corpo, de realizar a higiene íntima e de colocar roupas na parte inferior do 

corpo; risco de síndrome do desuso relacionado com paralisia dos membros inferiores; 

eliminação urinária prejudicada relacionada com dano sensório motor, evidenciada por 

incontinência urinária. No P.E., determinou-se como metas do cuidado: promover o 

controle/alívio da dor; favorecer o processo de cicatrização da LPP; prevenir o 

desenvolvimento de outras LPP; auxiliar no autocuidado para banho, higiene intima e 

vestir-se; avaliar a evolução/involução dos sintomas associados à compressão medular; 

evitar a progressão de manifestações clínicas neuromusculares associadas a fatores 

externos; proporcionar medidas para manutenção de um padrão urinário excelente. As 

I.E. desenvolvidas foram: analgesia, conforme prescrição médica; curativo com ácidos 

graxos essenciais, uma vez ao turno; orientação acerca da importância dos hábitos 

nutricionais no processo de cicatrização, avaliação da resposta da LPP à terapêutica 

instituída; inspeção da pele, troca de decúbito a cada duas horas, manutenção da pele 

limpa e seca, hidratação da pele com creme hidratante, instalação de colchão pneumático; 

suporte aos familiares para realização de banho no chuveiro com auxílio de cadeira, 

mobilização da paciente leito-cadeira e cadeira-leito, auxílio para vestir a paciente; 

manutenção do alinhamento da posição corporal, instalação de coxins nas plantas dos pés 

a fim de evitar “pé equino”, realização de movimentos passivos no leito, orientação da 

família quanto à importância da movimentação passiva no leito frequente; monitoramento 

das eliminações urinárias (horário, frequência, coloração, odor e volume), avaliação do 

surgimento de sinais e sintomas sugestivos de retenção urinária e troca de fraldas, sempre 

que úmidas. Na avaliação realizada antes da transferência da paciente para outra 

instituição, verificou-se os seguintes resultados do cuidado prestado: controle da dor; não 

foi possível promover a cicatrização completa da LPP, porém, alcançou-se a redução do 

tamanho e da quantidade de drenagem da mesma; não houve desenvolvimento de outras 

LPP; não apresentou pé equino; evidenciou adequado padrão urinário. Conclusão: As 

experiências vivenciadas pelas autoras possibilitaram a ampliação e aprofundamento dos 



 

conhecimentos teórico-práticos da enfermagem no que se refere ao cuidado à pessoa com 

SCM. Contribuições para a Enfermagem: Espera-se que os resultados deste estudo 

possam subsidiar a atuação do enfermeiro assistencial e o ensino em Enfermagem. 

 

Descritores: Compressão da medula espinal. Cuidados de enfermagem. Enfermagem.  
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: VIVÊNCIAS DE DISCENTES 

DE ENFERMAGEM 

Carolina Vieira Nunes76, Camila Daiane Silva77. 

 

Introdução: a violência contra as mulheres é de calamidade para os serviços públicos de 

atendimento à saúde, ferindo os direitos humanos. Estimativa realizada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) indica que aproximadamente uma em cada três mulheres 

sofreram violência física e/ou sexual por parte do parceiro. Das mulheres que estiveram 

em um relacionamento, quase um terço (30%) relataram ter sofrido alguma forma de 

violência, seja ela física ou verbal. Globalmente, 38% dos assassinatos de mulheres são 

cometidos por parceiro do sexo masculino.¹ Segundo a Pesquisa Mulheres Brasileiras nos 

Espaços Público e Privado (Fundação Perseu Abramo/SESC, 2010) a cada dois minutos no 

Brasil, além de ameaças, uma em cada dez mulheres já foi de fato espancada. O número 

de brasileiras espancadas se mantém altíssimo, mas diminuiu de uma a cada 15 segundos 

para uma em cada 24 segundos, ou de 8 para 5 mulheres espancadas a cada dois minutos. 

Em 80% dos casos o responsável é o parceiro íntimo.² Sabe-se que a violência contra a 

mulher é um assunto de alta complexidade, sendo necessário profissionais capacitados e 

que desde a academia este assunto seja abordado com delicadeza e atenção. Objetivo: 

conhecer a vivência de discentes de enfermagem acerca da violência doméstica contra a 

mulher. Metodologia: trata-se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, que constitui um 

recorte da Tese de Doutorado intitulada “Representações sociais de discentes de 

enfermagem acerca da violência doméstica contra a mulher”. Nesta pesquisa participaram 

33 discentes, a coleta dos dados ocorreu entre agosto e novembro de 2014. As entrevistas 

foram realizadas em uma sala reservada, gravadas e transcritas. Foi utilizado para o 

tratamento dos dados o software Análise Lexical por Contexto de um Conjunto de 
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Segmentos de Texto (ALCESTE), proposto por Max Reinert em 1979. Para garantir o 

anonimato das participantes, utilizou-se a abreviatura “ind” (indivíduo) mais o número 

da ordem de realização da entrevista. Pesquisa aprovada sob o Parecer de nº109/2014. 

Resultados: Neste trabalho, selecionou-se a classe cinco que é composta por 104 unidade 

de contexto elementar, correspondendo a 13% do corpus. Essa classe possui 134 formas 

reduzidas principais, das quais, para exemplificação, o programa seleciona aquelas com 

maior valor de khi². Por meio das formas reduzidas e completas verifica-se que na classe 

5 são abordadas as vivências nos espaços privados das discentes de enfermagem acerca 

da violência doméstica contra a mulher. Tais vivências estão associadas a brigas no 

ambiente familiar e fora dele, pois verbalizaram os termos “ambiente familiar” e “rua”. 

Quando abordada a violência no ambiente familiar, percebe-se as lembranças que as 

discentes têm sobre o assunto, sendo unanime o fato de pelo menos um familiar já ter 

passado pela situação. “Já foram várias situações no ambiente familiar. Meu pai batia na 

minha mãe e não era porque ele bebia, ele não era alcoólatra, as vezes eles compravam 

algumas coisas para fazer em casa e aí começava um bate boca, uma briga e explodia, 

ele batia nela. (IND-074)”. Nota-se pelo relato das discentes que em inúmeras situações 

as pessoas procuram justificativas para as agressões, diminuindo a carga dos agressores. 

“Eu peguei bastante a parte ruim do casamento [dos pais], acompanhei bastante. Eu não 

sinto raiva do meu pai, eu não acho que a culpa é dele, porque ele via meu avô batendo 

na minha avó, vem de geração. (IND-074)”. Diante das vivências de violência no 

ambiente público, percebe-se que as discentes conhecem pelos menos uma pessoa que 

sofreu ou ainda sofre violência. “Entre vizinhos já escutei muitas brigas. “Eu moro nuns 

condomínios que é perto de uma comunidade, então é muito comum os meus vizinhos se 

agredirem até no meio da rua, então eu já vi bastante. (IND-036)”. Verifica-se a 

existência do medo e incerteza na hora de separar uma situação de violência, momento 

em que a testemunha acaba sendo conivente, por não saber como lidar com a situação. 

“Eles [casal de amigos] já saíram no tapa, na rua. Eu presenciei essa situação. A gente 

fica apavorado. A gente fica com medo de se meter no meio da briga no momento. (IND-

078)”. Discussão: muitas discentes já tiveram contato com a VDCM, podendo implicar 

na sua futura atuação profissional. Todas as instituições devem conhecer a importância 

do assunto e consequentemente prioriza-la, enfatizando sua reflexão no currículo 

acadêmico. O conhecimento acerca da violência contra a mulher e as condutas utilizadas 

pelos acadêmicos, devem ser orientadas durante toda a graduação, para melhor condução 

e enfretamento diante do problema.³ As participantes demonstraram que existe muito 

medo da sociedade em intervir em uma briga/discussão de casal, por medo e/ou incerteza. 

Segundo o artigo 5º da Lei Maria da Penha, a lei nº 11.340/2006, a violência doméstica 

contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.4 Sendo assim o fato 

de testemunhar um ato de violência, faz com que sejamos conivente com a situação. 



 

Conclusão: diante deste contexto, percebe-se a importância da Enfermagem acerca da 

temática, em que é necessário ter uma visão holística acera da mulher em situação de 

violência, para assim poder identificar casos de agressões e saber a melhor forma de 

conduzir a problemática. A abordagem sobre o assunto desde a graduação é de 

fundamental importância, dando subsídios e conhecimento para o discente, para que, 

futuramente, quando vir a enfrentar uma situação de violência enquanto profissional, ele 

se sinta capacitado para intervir e direcionar o caso com efetividade e total apoio e amparo 

para a mulher. Contribuições/implicações para a Enfermagem: o papel do Enfermeiro 

diante esse tema é de extrema responsabilidade, requer muita sensibilidade do 

profissional em formação. Ao tratar destes casos o enfermeiro deve agir promovendo 

acolhimento, segurança e respeito às vítimas. Por esses motivos que se faz tão importante 

que este assunto seja abordado desde a graduação, para formar profissionais mais 

experientes e capacitados para agir frente a esse problema tão recorrente.  

 

Descritores: violência contra a mulher; violência doméstica; enfermagem. 
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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA E NEONATAL 

CAMPOS, Kauan Machado78; SILVA, Ana Cláudia Fortuna da79; SOUZA, 

Andressa de80; SANTOS, Mariana Oliveira81; GOMES, Giovana 

Calcagno82. 

 

Introdução: Humanização é a valorização pelo respeito à vida e compreende aspectos da 

interação humana como questões sociais, morais, educacionais, psicológicas e 

emocionais. Humanizar é agir como seres humanos, realizando cuidado digno, respeitoso, 

com benignidade, generosidade e dedicação ao próximo1. Em 2000 o Ministério da Saúde 

(MS) regulamentou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 

(PNHAH), com a sugestão de um novo formato de atendimento. Incluso no escopo de 

alcance da PNH, estão as unidades hospitalares, e entre essas as Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI). Diante disso se tem as Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) 

e Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O processo terapêutico desenvolvido 

nessas UTIs é invasivo e complexo para o paciente como também para sua família, 

frequentemente causa estranheza, estresse e medo na criança e nos pais. O cuidado 

humanizado nesses ambientes vai além da autorização da presença dos familiares. 

Pressupõe colocar a família também no centro do cuidado, devido o impacto que a 

internação da criança causa, buscando minimizar a ansiedade, o medo e a sensação de 

incapacidade dos pais2. Nesse contexto, a questão que norteou este estudo foi: qual a 
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produção científica acerca da humanização da assistência nas UTIPs e UTINs? 

Objetivo(s): Conhecer a produção científica acerca da humanização da assistência nas 

UTIPs e UTINs. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura que teve 

por finalidade a sumarização de pesquisas concluídas para obter novas conclusões a partir 

do tema de interesse. Na operacionalização dessa revisão, seguiram-se as etapas: 

definição do objetivo e descritores; delimitação dos critérios de inclusão; busca em base 

de dados; análise dos resumos e seleção das produções científicas; fichamento e 

caracterização dos artigos selecionados e análise dos dados3. O estudo foi embasado em 

oito artigos científicos de revistas especializadas acerca do tema, publicados entre os anos 

de 2015 e 2019, identificados a partir das bases de dados Literatura Latino – Americana 

e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) 

e Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). Todas 

localizadas na Biblioteca Virtual em Saúde, disponível no sistema BIREME. Os critérios 

de inclusão foram: ser artigo científico; estar nos idiomas português, inglês e espanhol, 

ter resumo, texto completo e apresentar nos resultados aspectos acerca do tema abordado. 

Foram excluídos artigos repetidos em mais de uma base de dados. O levantamento 

bibliográfico foi realizado em março de 2019. Foram utilizados os descritores: 

Humanização da assistência, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, Cuidados de 

enfermagem e Relação enfermeiro paciente. Os resultados e conclusões dos estudos 

captados foram analisados pela análise temática operacionalizada por meio de três etapas: 

pré-análise em que os dados foram lidos na busca dos temas significativos elaborando-se 

tópicos; exploração do material em que os dados foram codificados, agrupados por 

semelhanças e categorizados e, a fase de tratamento dos resultados em que os dados foram 

discutidos entre os autores. Como os dados se encontram em acesso livre via online, não 

houve necessidade de encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética. Resultados e 

discussão: Quanto a importância da família na hospitalização da criança verificou-se que 

envolver os familiares e assegurar que haja um cuidado qualificado, torna íntegro o 

binômio paciente-família, levando em conta que a relação entre pais e filhos deve ser 

encorajada, já que possuem papel fundamental no desenvolvimento da criança4. A 

enfermagem realiza um cuidado que visa humanização e respeito, procurando cuidar não 

só do paciente, mas também da família, através de apoio, acolhimento, atenção, escuta e 

esclarecimento5. A enfermagem precisa estar ciente da situação que a família enfrenta e 

da importância da mesma, prestando assistência empática. Os estudos atribuíram 

importância em manter o vinculo familiar com a criança, porém, a família afirma que o 

horário de visitação é restrito. Eles sentem a necessidade de participar das rotinas de 

cuidado e acompanhar as mudanças que os entes passam durante a hospitalização. Trazem 

para si a responsabilidade sobre a criança, a vontade de se sentirem úteis, pegando 

atribuições como proteger, confortar e passar segurança durante as visitas2. Em relação a 

percepção de humanização para os profissionais e para a família, percebem que a 

https://www.einstein.br/ensino/Documentos%20Biblioteca/cinahl-cumulative-index-to-nursing-and-allied-health-literature.pdf


 

humanização inclui atitudes de acolhimento e respeito ao paciente e suas especificidades. 

O cuidado humanizado é visto como essencial para o planejamento da terapêutica, 

visando as demandas específicas do paciente. Envolve a relação integra e respeitosa, com 

embasamento científico para as ações realizadas. Isso tudo fortemente ligado às relações 

estabelecidas entre profissional-paciente-família4. A família associa a humanização com 

atitudes de carinho e afeto, com a comunicação atenciosa, preocupada com suas carências 

e dedicadas ao atendimento, abrangendo a escuta e a comunicação verbal e não verbal. 

Os profissionais atentam-se ao fato de que estão lidando com crianças, com isso, a 

humanização pode envolver utilização de recursos lúdicos e terapêuticos, que ajudam a 

diminuir a dor e o peso da internação, além de melhorar as relações estabelecidas. As 

equipes de saúde carecem de conhecimentos sobre a humanização. Suas percepções 

parciais incluem o respeito, conforto, relação com a família. Apesar de considerarem 

importante a implementação da política, ainda não conhecem a fundo a temática5. Para 

aplicar a prática de humanização em uma UTI, deve-se ter uma percepção acentuada 

sobre a temática, experiência técnica, embasamento sobre necessidades básicas do 

paciente, e dedicação para com a criança. Aspectos como limpeza, organização e conforto 

também foram destacados entre fatores que proporcionam cuidado humanizado. Higiene 

adequada das mãos e limpeza do local, foram mencionados por tornarem a internação 

mais confortável, assim como a organização do ambiente4. Práticas de higiene não devem 

ser vistas apenas como hábitos rotineiros, mas como valiosos atos éticos, que propiciam 

conforto e cuidado, garantindo ao paciente a sensação de bem-estar e de satisfação. Essas 

ações tornam o ambiente mais familiar e a permanência mais acolhedora. Procedimentos 

de higiene incluem, higiene do ambiente, do profissional e do paciente, através da 

higienização corporal, bucal e de mucosas.  Referindo-se a comunicação do binômio 

equipe-família, a escuta por parte dos profissionais ajuda a manter uma comunicação 

efetiva, e assim, um cuidado holístico à criança e aos familiares4. Os ensinamentos de 

saúde, e o esclarecimento tanto sobre os procedimentos realizados, quanto sobre o estado 

de saúde, são essenciais durante o atendimento. A prática de humanização na UTI, 

engloba mais do que o setor, mas as relações estabelecidas entre profissionais, paciente e 

família. É considerado primordial que os profissionais obtenham a confiança dos 

familiares, favorecendo a relação dos mesmos e dos acompanhantes. Esse vínculo entre 

a equipe e a família, gera conforto e serenidade2. Conclusão: Verificou-se como 

importante conhecer as estratégias de humanização da assistência nas Unidades 

Intensivas como forma de beneficiar as crianças e famílias internadas no setor, tornando 

o cuidado íntegro e de qualidade. Contribuições/implicações para a Enfermagem: as 

equipes de enfermagem precisam se apropriar desse conhecimento de forma a propiciar 

a humanização da assistência no setor, levando com isso, uma melhora no atendimento e 

nas relações interpessoais. 

 



 

Descritores: Humanização da assistência, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 

Cuidados de enfermagem. (DECs Bireme - http://decs.bvs.br/) 

Seminário de Graduação 

Referências  

1. Amaral LFP, Calegari T. Humanização da assistência de enfermagem à família na 

unidade de terapia intensiva pediátrica. Cogitare Enfermagem 2016;  21(3): 01-

09. 

2. Nascimento FGP, Silva VR. Importância da visita à criança em unidade de terapia 

intensiva pediátrica: opinião dos acompanhantes. Rev enferm UFPE online 2017; 

11(10):3920-7. 

3. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de 

pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto 

Contexto Enferm, Florianópolis, 2008; 17(4): 758-64. 

4. Noda LM, Alves MVMFF, Gonçalves MF, Silva FS da, Fusco SFB, Avila MAG 

de. Humanization in the neonatal intensive care unit from parents perspective. 

REME - Rev Min Enferm. 2018; 22:e-1078. 

5. Rodrigues AC, Calegari T. Humanização da assistência na unidade de terapia 

intensiva pediátrica: perspectiva da equipe de Enfermagem. REME - Rev Min 

Enferm. 2016; 20:e933. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://decs.bvs.br/


 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA ACERCA DA VIVÊNCIA DA 

SEXUALIDADE PELA PESSOA COM ESTOMIA 

  

LIMA, Luana Daiane Guimarães83; SANTOS, Fabiane Lopes dos84; GOMES, Giovana 

Calcagno85; MOTA, Marina Soares86; XAVIER, Luana Pedroso87 

 

Introdução: Estomia é um procedimento cirúrgico que consiste na exteriorização do 

sistema digestivo, respiratório e/ou urinário. Trata-se de uma intervenção agressiva capaz 

de provocar várias mudanças na fisiologia corporal, no estilo de vida, no aspecto físico e 

psicossocial da pessoa. Quando no Sistema Digestivo é realizada uma colostomia ou uma 

ileostomia que comprometem sua necessidade humana básica de eliminação intestinal e 

o fato de ter que usar uma bolsa coletora de fezes aderida ao abdômen comprometer, 

também, o prazer sexual. A confecção de estomia intestinal causa diversos transtornos a 

pessoa com estomia, dentre os quais, restrição e mudança do comportamento no que tange 

à sexualidade. Acredita-se que essas mudanças possam estar relacionadas à alteração da 

imagem corporal, à insegurança em relação ao equipamento coletor, ao sentimento de 

sujeira, de vergonha, de repugnância e receio de não ser aceito pelo parceiro. A pessoa 

com estomia perde o controle das eliminações e a bolsa coletora aderida ao abdômen 

poderá ser temporária ou permanente. As principais causas de estomização decorrem de 

doenças congênitas, inflamatórias, traumas e tumores, onde o câncer (CA) possui papel 

de destaque neste cenário, pois é uma doença crônica, de elevada incidência e prevalência 

no mundo, afetando indivíduos de todas as faixas etárias. Seus tipos mais prevalentes no 

Brasil são os de cólon e reto. O CA de reto configura-se como terceiro tipo mais incidente 

entre os homens e o segundo entre as mulheres, sendo prevalente em indivíduos com 
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idade superior a 40 anos. Entre as formas de tratamento do mesmo, incluem-se a cirurgia, 

a quimioterapia e a radioterapia, que podem ser usadas associadas ou separadas. Em 2014, 

o número de estomizados foi de aproximadamente 200 mil indivíduos no Brasil4. 

Segundo a Associação Brasileira de Ostomizados, no Rio Grande do Sul este número 

chega a 7.500 pessoas, entre colostomizados e ileostomizados4.  A sexualidade da pessoa 

com estomia intestinal é um tema pouco abordado pelos profissionais responsáveis pelo 

atendimento. O profissional enfermeiro deve se sensibilizar e desenvolver a competência 

para lidar com essa questão. O papel do enfermeiro destaca-se como educador do cliente 

e seu parceiro quanto às mudanças na sua intimidade e sexualidade tanto no pré-

operatório como no pós-operatório. Pesquisando abordagens diversas destaca-se o 

Método Plissit, desenvolvido através de quatro níveis (primeira etapa, segunda etapa, 

terceira etapa e quarta e última etapa) progressivos de terapia e aconselhamento sexual: 

Primeira etapa, a permissão (P) quando solicitamos a permissão do cliente para que o 

profissional de saúde aborde as questões da vida sexual entre ele e seu parceiro; Segunda 

etapa, informação limitada (LI) compreende a prestação de informações factuais para o 

cliente sobre a sexualidade em geral e sobre o efeito da cirurgia de confecção da estomia 

intestinal. Medos e equívocos focando em questões como a sexualidade do cliente é mais 

do que relação sexual, se abrange todos os aspectos da intimidade, se dormem todas as 

noites juntos abraçados ou não, se é uma relação casual, entender o grau de intimidade 

que o cliente possui com seu parceiro será esclarecedor para o profissional enfermeiro 

minimizar suas angustias e medos frente sua nova condição. Terceira etapa, sugestões 

especificas (SS) é a fase em que o profissional enfermeiro é capaz de fazer sugestões 

específicas para as preocupações do cliente de forma individual. Quarta e última etapa, 

tratamento intensivo (IT) recomenda a sua realização por um terapeuta sexual qualificado 

em um centro especializado e seria necessário o encaminhamento do paciente para outro 

profissional. Na nossa realidade este serviço ainda não é ofertado pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), ficando a cargo do enfermeiro também atuar acerca desta questão por 

possuir uma formação generalista e por ter contato direto e acolhedor com os estomizado 

e seus parceiros. Objetivo: conhecer a produção científica brasileira acerca da vivência 

da sexualidade pela pessoa com estomia. Metodologia: Realizou-se uma revisão 

integrativa da literatura, cujo método é apresentar síntese dos múltiplos estudos 

publicados, possibilitando conclusões gerais de forma a contribuir para aprofundar o 

conhecimento do tema investigado. Para seleção do material bibliográfico foi utilizada a 

base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que engloba as principais produções científicas 

da área da enfermagem. Os critérios para a inclusão dos artigos foram: ser artigo 



 

publicado em português, com os resumos disponíveis nas bases de dados para a seleção; 

artigos que estivessem disponíveis na íntegra com acesso on-line, publicados no período 

compreendido entre 2010 a 2019, tinham abordado como temática principal aspectos 

sobre a sexualidade da pessoa com estomia intestinal. Para a realização das buscas nas 

bases de dados foram utilizados os seguintes descritores de assunto em saúde 

(DECS/MESH): Estomia and Sexualidade and Ostomia. Resultados: Foram captados 

sete artigos dentre eles dois se referiam diretamente ao método PLISSIT mencionado no 

trabalho, os outros cinco artigos tratam o enfermeiro como o profissional de escolha pra 

trabalhar a sexualidade ou os problemas relacionados a sexualidade da pessoa com 

estomia. O método PLISSIT foi criado a mais de 40 anos apesar de não ser muito 

conhecido nem utilizado muitos estudos mostram sua eficácia para intervir em problemas 

relacionados a sexualidade de pessoas estomizadas. O método se divide em quatro etapas 

simples e funcionais, primeira etapa destinada a permissão concedida ou não pelo cliente 

para que o profissional possa atuar, Segunda etapa compreende a prestação de 

informações pontuais para o cliente sobre a sexualidade em geral e sobre o efeito da 

cirurgia de confecção da estomia intestinal. Aqui o cliente expõe ao profissional seus 

receios e conflitos causados pelas questões sexuais vividas ou não pelo cliente mais do 

que relação sexual, se abrange todos os aspectos da intimidade. É necessário entender o 

grau de intimidade que o cliente possui com seu parceiro esclarecendo dúvidas e anseios 

dos mesmos com a finalidade de minimizar suas angustias fortalecendo um vínculo e 

empoderando o cliente para uma vida sexual saudável e tranquila trazendo qualidade de 

vida a esse cliente. Na terceira etapa o profissional enfermeiro é capaz de fazer sugestões 

específicas para as preocupações do cliente de forma individual. A quarta e última etapa 

denominada tratamento intensivo recomenda a sua realização por um terapeuta sexual 

qualificado em um centro especializado e seria necessário o encaminhamento do paciente 

por outro profissional o que não impede de ser o profissional enfermeiro capacitado e 

qualificado para efetuar essa etapa. O método ao ser aplicado corretamente torna 

organizado e sistemático o atendimento do cliente estomizado.    Discussão: A adaptação 

das pessoas com estomia a sua nova condição de vida traz sentimentos como medo, 

dúvidas diversas a cada nova situação vivenciada e a sexualidade é uma delas com ela 

vem o medo de não ser aceito pelo companheiro ou parceiro, do descolamento e/ou 

vazamento da bolsa durante o ato sexual, do não conseguir receber e dar prazer. A 

sexualidade é uma questão ampla e que exige do profissional enfermeiro despir-se de 

preconceitos para acolher e solucionar questões que possam estar impedindo ou 

prejudicando a vida sexual do seu cliente estomizado. Conclusão: O enfermeiro é um dos 

principais profissionais com maiores condições de abordar este assunto com o paciente, 



 

sua preparação acadêmica que lhe proporciona essa liberdade de ações que pode ser 

realizada através de uma consulta de enfermagem tratando a saúde sexual do seu cliente. 

Implicações/contribuições para enfermagem: Acredita-se então que um plano de 

intervenção elaborado pelos enfermeiros no âmbito do método Plissit pode orientar para 

conhecer e solucionar problemas sexuais dos clientes com estomia intestinal e auxiliar na 

prestação de cuidados integrados, visto que este método permite que o cliente estomizado 

expresse seus problemas sexuais e junto ao profissional enfermeiro solucionar para 

alcançar qualidade de vida sexual após a estomia.   

DESCRITORES: Estomia and Sexualidade and Ostomia. 
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PERFIL DO ATENDIMENTO REALIZADO PELO GRUPO DE 

PELE A CRIANÇAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL DE 

ENSINO 

Felipe Ferreira da Silva 88, Renata Cristina da Silva Martins 89, Sueine 

Valadão da Rosa90, Monica Cristina Bogoni Savian91, Fernanda Sant´Ana 

Tristão92. 

Introdução: A pele é o maior órgão do corpo humano e desenvolve múltiplas funções, 

incluindo a barreira contra perda de água, agressão a irritantes, termorregulação, controle 

de infecção, imunovigilância e sensação tátil1. Na assistência ao neonato e à criança, a 

manutenção da integridade da pele constitui motivo de preocupação para os cuidadores, 

uma vez que as lesões de pele os predispõem ao risco de adquirir infecções, podendo 

ainda causar sequela e cicatrizes irreversíveis, sendo necessária uma constante avaliação, 

direcionada à assistência de enfermagem para a prevenção e o tratamento de lesões que 

podem ser agravadas durante internações hospitalares, pela ocorrência de procedimentos 

médicos e de enfermagem, os quais podem contribuir para a ocorrência de lesões na pele2. 

Conhecer o perfil de atendimento é uma importante estratégia para o planejamento de 

ações que sejam assertivas, mais seguras e tenham um desfecho positivo. Objetivo: 

Apresentar o perfil de atendimento realizado pelo grupo de pele a crianças hospitalizadas 

em um hospital de ensino. Metodologia: Estudo de abordagem quantitativa, transversal 

e descritivo realizado em um hospital de ensino de grande porte localizado em um 
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município do Rio Grande do Sul, que dispõe de 117 leitos distribuídos entre diversas 

especialidades: clínica, cirúrgica e pediátrica, além de dispor de serviços de atendimento 

e internação domiciliar. A investigação foi realizada nos meses de outubro e novembro 

de 2018 e ocorreu por meio da análise do livro de registros do grupo, onde estão dispostas 

as informações das consultorias realizadas nos anos de 2016 e 2017, que compreendem 

parte dos arquivos do Grupo de Pele do hospital. O levantamento e utilização dos dados 

foram autorizados pela instituição, todavia, sem a divulgação de quaisquer 

informações que pudessem identificar os indivíduos. O projeto de pesquisa foi 

submetido à Plataforma Brasil CAAE: 98254918.0.0000.5337 e aprovado por Comitê de 

Ética em Pesquisa pelo Parecer número 2.950.882. A população do estudo foi constituída 

por todas as crianças internadas no hospital e avaliadas pelo Grupo de Pele. Dos registros 

foram extraídas as seguintes informações: idade, sexo, data da internação, unidade de 

internação, tipo de lesão e conduta prescrita. As informações foram registradas numa 

planilha construída no programa Microsoft® Excel versão 2013 e analisadas por 

estatística descritiva. Resultados: Dos 585 atendimentos realizados pelo grupo de pele, 

29 atendimentos foram a crianças, sendo 41,37% na pediatria e 58,62% na neonatologia. 

Das 29 crianças atendidas, 51,72% eram do sexo masculino e 6,89%, do sexo feminino e 

em 41,37% não foi informado. Quanto ao tipo de lesão apresentada, 37,93% eram lesões 

por extravasamento, 10,34% eram lesões por pressão, 20,68% eram dermatites associadas 

à incontinência, 10,34% eram dermatites periestomais e em 17,24% se tratava de outras 

lesões. Quanto ao tipo de produto utilizado, foram identificados: curativo absorvente de 

não tecido (8); hidrogel (6); protetor cutâneo spray (4); creme lanete (3); curativo de 

alginato com prata (3); antibiótico tópico (3); antifúngico tópico (2); hidrogel com 

alginato (2); protetor de pele em pó (2); curativo de espuma absorvente (1); curativo de 

espuma autoaderente (1); e ácidos graxos essenciais (1). Quanto ao tipo de atendimento, 

foram 3,44% para prevenção e 96,55% para tratamento.  Discussão: Considera-se a 

integridade da pele como um indicador de qualidade da assistência ao neonato e à criança, 

tendo em vista que este indicador vai auxiliar na eleição de aspectos que podem ser 

melhorados no cuidado prestado aos mesmos. Reforçando: as necessidades de avaliação 

diária; cuidados com o banho; uso de emolientes; atenção na aplicação e retirada de 

adesivos; evitar a perda de água transepidérmica; cuidados no uso de antissépticos; 

prevenção de ruptura da pele com o uso de colchões, roupas e curativos especiais; 

tratamento das lesões de pele já instaladas com limpeza e uso de curativos especiais; 

tratamento da dermatite de fraldas; atenção ao uso de substâncias que possam causar 

toxicidade; cuidado com o uso de dispositivos térmicos a fim de evitar queimaduras; e, 

finalmente, atenção ao uso de terapia hídrica e monitoração hemodinâmica, com o intuito 

de observar sinais de extravasamento de drogas e/ou possível pressão dos dispositivos 

utilizados nestes procedimentos3. O enfermeiro é o profissional que avalia, prescreve e 

realiza o cuidado com o neonato/criança com lesões de pele. É ele que deve nortear o 



 

cuidado ao paciente, buscando manter a integridade da pele do mesmo a partir da 

padronização dos cuidados de enfermagem4. Atualmente se encontram no mercado vários 

produtos para prevenção e tratamento de lesões, são tecnologias que podem ser utilizadas 

tanto em adultos como em pacientes pediátricos e neonatais. Diante disto, acredita-se que 

este deve estar instrumentalizado para desempenhar este importante papel. Sistematizar e 

padronizar as condutas profissionais, além de construir protocolos/diretrizes assistenciais, 

com base em estudos atuais relacionados ao cuidado com a pele, tornam-se medidas 

importantes para reduzir os riscos de surgimento de lesões de pele, possibilitando 

enfatizar a individualização e humanização do cuidado ao paciente3,4. O tipo de curativo 

e a frequência da troca deverão ter como base o tipo de lesão e a localização da ferida, a 

fase da cicatrização e o volume de exsudato. Muitos dos curativos mais modernos 

permitem a redução das trocas, pois absorvem mais drenagem e propiciam um ambiente 

úmido ao leito da ferida, ao mesmo tempo em que eliminam espaços mortos. Se uma 

ferida estiver infectada ou se houver suspeita de colonização bacteriana, antibacterianos 

serão recomendados para reduzir a biocarga de bactérias e promover a cicatrização úmida 

da ferida. Neonatos estão propensos a fricção e cisalhamento, podendo haver lacerações 

da pele pela ligação dermoepidérmica imatura. É importante evitar o uso de fitas adesivas 

abrasivas e, sempre que possível, fixar curativos com faixa elástica ou faixa de 

Montgomery e aplicar barreiras de preparação da pele sem álcool antes de fixar os 

curativos5. Conclusão: É evidente a necessidade de conhecimento da equipe de 

enfermagem sobre o atendimento realizado em relação à prevenção e ao tratamento de 

lesões de pele na criança e no neonato, propiciando a identificação de perfil para o 

planejamento de ações que visem ao atendimento mais seguro. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: Espera-se que as informações geradas 

possam ser utilizadas pelos profissionais para elaboração de planos assistenciais que 

desenvolvam um comportamento de proteção à saúde do neonato e da criança, cuidando 

da pele, priorizando a prevenção de lesões e a manutenção da integridade dérmica dos 

mesmos, na referida instituição e demais instituições que trabalham com este público.  

 

Descritores: Ferimentos e Lesões; Saúde da Criança; Neonatologia. 

Seminário de graduação. 
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ENTENDIMENTO DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM    

ENFERMAGEM SOBRE AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Thiago Lopes Silva93, Jamila Geri Tomaschewski Barlem94, Gabrielle dos 

Santos Feijó95, Larissa de Mattos Merino96. 

 

Introdução: A fragmentação do SUS revelou-se como um aspecto dificultador do 

desempenho de colocar em prática os princípios idealizados, impossibilitando a execução 

da universalidade, integralidade e equidade, bem como não permitindo a descentralização 

do cuidado e a participação popular.1 A Organização Mundial da Saúde evidencia que 

para superar essa fragmentação seja aplicada uma assistência integral à saúde de acordo 

com as necessidades da população, mediante a implementação das Redes de Atenção à 

Saúde.2 Buscando sanar a fragmentação do Sistema Único de Saúde, foi criada, em 2010, 

uma portaria do Ministério da Saúde que estabelece as diretrizes para as Redes de Atenção 

à Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as Redes de Atenção à Saúde são definidas 

como estabelecimentos de saúde organizados de forma horizontal e de maneira 

interligada com diferentes níveis tecnológicos juntamente com sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão, tendo a Atenção Primária à Saúde no centro da comunicação entre 

as redes, visam uma assistência integral e contínua para a população.3 As Redes de 

Atenção à Saúde apresentam o objetivo de ofertar serviços e ações de saúde contínuas e 

integrais de qualidade e humanizadas, com o intuito de consolidar os princípios e 

diretrizes do SUS.3 O modo único de estruturação das Redes de Atenção à Saúde é dado 

pelo estabelecimento de relações horizontais entre a APS e os demais serviços de saúde, 

visto que todos os níveis de atenção exercem a mesma importância dentro do sistema de 

atenção à saúde e são de suma importância para que os objetivos da Redes de Atenção à 

Saúde sejam atingidos3. Ademais, outro ponto que caracteriza as Redes de Atenção à 

Saúde é descentralização das suas ações em saúde que se fundamentam numa composição 
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de diferentes equipamentos e densidades tecnológicas.4 Objetivo Visualizar a percepção 

dos graduandos em enfermagem sobre Rede de Atenção à Saúde. Metodologia: Estudo 

qualitativo, exploratório e descritivo, realizado com 27 estudantes do nono e décimo 

semestre do Curso de Graduação em Enfermagem de uma universidade pública federal 

situada no sul do Brasil. A coleta de dados foi realizada entre agosto e setembro de 2018, 

através de entrevista semiestruturada, individual e gravada, com duração média de 20 

minutos. Os critérios de inclusão dos participantes foram estar regularmente matriculado 

no Curso de Graduação em Enfermagem e estar matriculado em pelo menos uma 

disciplina de estágio supervisionado e assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Já os critérios de exclusão se limitaram à ausência do estudante no 

local e no momento de coleta de dados por falta, atestados ou licenças. Os dados 

coletados, por meio das entrevistas, foram submetidos à Análise Textual Discursiva5. Os 

aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos foram respeitados, conforme a 

Resolução 466/2012, o estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local 

(Parecer nº 163/2018). Resultados: Os diferentes elementos encontrados na análise dos 

dados foram agrupados em quatro categorias: "Percepção dos Estudantes sobre a Rede de 

Atenção à Saúde” e “Percepção dos Estudantes acerca das contribuições das Redes de 

Atenção à Saúde”. A primeira categoria "Percepção dos Estudantes sobre a Rede de 

Atenção à Saúde” aponta que os estudantes compreendem as Redes de Atenção à Saúde 

como sendo diferentes estabelecimentos de saúde que se organizando por meio da 

articulação entre esses diferentes serviços.  Ademais, visualizam a execução dos serviços 

de forma distribuída entre atenção primária à saúde, atenção secundária à saúde e atenção 

terciária à saúde, destacando, dessa forma, o conhecimento sobre a articulação da Redes 

de Atenção à Saúde através dos níveis de complexidade. Além disso, salientam a 

hierarquização por complexidade como maneira de organização e fluxo de atendimento. 

A segunda categoria “Percepção dos estudantes acerca das contribuições das Redes de 

Atenção à Saúde” demonstra que os estudantes percebem que a Rede de Atenção à Saúde 

torna o cuidado integral, contínuo e de qualidade, reduzindo a fragmentação da assistência 

devido a forma dinâmica em que se estrutura o funcionamento da Rede de Atenção à 

Saúde. Além de destacarem a proximidade entre os serviços que compõem a Rede de 

Atenção à Saúde como um fator positivo na atuação de prevenção e promoção da saúde, 

o que teria como resultado a diminuição de demandas e gastos a nível terciário. 

Discussão:  As Rede de Atenção à Saúde são organizações de diferentes locais de saúde 

que colaboram e dependem umas das outras ao mesmo tempo dispõem de certa 

autonomia. Ainda assim, apresentam os mesmos objetivos, com o intuito de prestar 

cuidado integral e contínuo a população.4 A articulação entre os diferentes locais é feita 

através dos níveis de complexidade - primário, secundário e terciário - no qual se propõem 

atividades de prevenção e promoção à saúde, além de tratamento de doenças.4 No que se 

refere a estrutura dos níveis de complexidade, é adotado a mudança de visão hierárquica 



 

pela visão de redes poliáquicas de atenção à saúde.4 Em virtude de a Atenção Primária à 

Saúde ser o eixo de comunicação entre os demais serviços de saúde presentes nas Redes 

de Atenção à Saúde, fazendo a integração entre os locais,4 estabelece a ligação dos locais 

favorecendo o cuidado continuo e de qualidade para os usuários. Conclusão: Foi 

possibilitado identificar que os estudantes apresentam conhecimento parcial acerca das 

Redes de Atenção à Saúde. Visto que foi visualizado dificuldade na compreensão quanto 

ao modelo de organização proposto pelas Redes de Atenção à Saúde, pautado em redes 

policêntricas horizontais, não hierarquizadas. Apesar disso, apresentaram sabedoria sobre 

alguns pontos chaves como o conceito e o objetivo da Redes de Atenção à Saúde, além 

da clareza no que tange articulação feita entre os níveis de atenção à saúde, identificando 

a Atenção Primária à Saúde como a preferencial porta de entrada para o sistema. 

Contribuições para a enfermagem: O estudo possibilitou a visualização em parte de 

como o processo de formação dos graduandos de enfermagem têm os qualificado acerca 

das Redes de Atenção à Saúde. Dessa forma, oportuniza e estimula docentes e discentes 

refletiram sobreo o estabelecimento de Projetos Pedagógicos que concertem as demandas 

educacionais capazes de contribuir para a efetivação do Sistema Único de Saúde e das 

Redes de Atenção à Saúde. 

Descritores: Sistemas de Saúde; Sistema Único de Saúde; Enfermagem. 

Seminário de Graduação 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACADÊMICAS DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM EM UM CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIL(CAPSI) 

Marina Quaresma da Silva97, Débora Rodrigues98, Julia Rossettini da 

Conceição Marques99, Adriane Maria Netto de Oliveira100, Carolina Vieira 

Nunes5. 

 

Introdução: O Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI) é um dispositivo 

de saúde que representa uma forma de efetivação dos princípios da Reforma Psiquiátrica 

e se constitui em importante transformação na rede de saúde mental¹. O compromisso 

assumido pelo CAPSI é o de romper com a estrutura teórico-prática do modelo 

hospitalocêntrico, baseado apenas no tratamento da doença, por isso sua proposta de 

promoção à saúde é inovadora e criativa no que se refere ao modo de cuidar da saúde 

mental de crianças e adolescentes¹. Hoje, sua efetivação vem ocorrendo por meio de um 

novo modelo de atenção e política assistencial que envolve a descentralização, pois o 

objetivo dos serviços de saúde mental da rede de atenção psicossocial (RAPS) é promover 

a (re)inserção das pessoas com transtornos mentais na sociedade, considerando os 

diferentes contextos². A família, na maioria das vezes, é um grupo importante para ajudar 

na recuperação e promoção da saúde desses jovens, cabendo à equipe de saúde fortalecer 

os vínculos com a mesma, a fim de realizar intervenções que atendam as necessidades 

destas pessoas, por isso é fundamental o apoio e orientações que irão possibilitar a 

qualificação do diálogo, dos vínculos e das interações intrafamiliares². O acolhimento 

propõe reorganizar o atendimento prestado, no sentido de oferecer uma resposta positiva 

ao problema de saúde apresentado pelo usuário, deslocando-o do modelo biomédico para 
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o psicossocial, cuja equipe se compromete com a elaboração e efetivação do projeto 

terapêutico singular (PTS), a fim de buscar a resolutividade, bem como, a qualificação da 

relação trabalhador-usuário que deve dar-se por meio de princípios humanitários, de 

solidariedade e cidadania³. 

Objetivo: Relatar a experiência das práticas de acolhimento e acompanhamento 

individual dos pacientes por um grupo de acadêmicas do Curso de Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, desenvolvidas no Centro de 

Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI-Serelepe) em Rio Grande/RS, durante a 

disciplina de Enfermagem em Saúde Mental. 

Metodologia: Relato de experiência das acadêmicas do Curso de Graduação em 

Enfermagem sobre a prática de acolhimento e acompanhamento dos pacientes no Centro 

de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI-Serelepe), o qual atende crianças, 

adolescentes e familiares. A prática ocorreu no período de agosto a dezembro de 2018, 

todas as quintas-feiras. As ações realizadas neste dispositivo incluíram o acolhimento de 

pacientes novos, acompanhamento das atividades com aqueles que já estavam em 

tratamento, visita domiciliar, além de atividades externas, propostas pela instituição. O 

acolhimento era feito utilizando-se uma ficha com dados pré-estabelecidos e tinha como 

objetivo compreender o motivo pelo qual a família estava procurando o CAPSI, a história 

pregressa, atual e familiar do paciente, uso de medicamentos, história de internações 

psiquiátricas, avaliação do estado mental e encaminhamentos a serem realizados. 

Algumas acadêmicas realizavam o acolhimento do responsável, juntamente com a 

docente e, outras, ficavam brincando com as crianças ou conversando com os 

adolescentes, com o objetivo de observar seu modo de agir, potencialidades e 

dificuldades, bem como proporcionar um ambiente acolhedor e confortável aos mesmos. 

Ao término do acolhimento, a docente e as acadêmicas se reuniam para discutir o caso, 

correlacionando teoria e prática, preenchiam a ficha e elaboravam a história da pessoa 

atendida. No acompanhamento com os pacientes que estavam em tratamento, as 

atividades eram realizadas junto a um psicopedagogo da instituição, o qual utiliza meios 

lúdicos, como jogos, brincadeiras, dinâmicas, instrumentos musicais e conversas em 

grupo.  

Resultados: No acolhimento foi possível conhecer diversas histórias e problemas 

intrafamiliares que interferem diretamente no desenvolvimento emocional saudável ou 

não das crianças e/ou adolescentes. Os primeiros acolhimentos foram realizados 

juntamente com a docente da disciplina e/ou com a estagiária de docência. Após a 

realização destes, as acadêmicas se fortaleceram e compreenderam como utilizar as 

técnicas de comunicação e relacionamento terapêuticos, adquirindo maior autonomia, 

passando a realiza-los com autoconfiança. O tempo do acolhimento era, em média, de 40 



 

a 60 minutos, o diálogo e a interação aconteciam de modo que proporcionasse confiança 

e liberdade à pessoa, a fim de que contasse sua história de vida. O acolhimento com 

crianças e/ou adolescentes era realizado entre 30 e 40 minutos, de maneira lúdica e mais 

objetiva, pois um tempo maior de questionamentos promovia dispersão da atenção. Com 

os adolescentes, o acolhimento se dava por meio de conversas informais, buscando 

compreender sua percepção relativa ao motivo da ida ao dispositivo de saúde, sua 

vivência e suas potencialidades, realizando poucas perguntas, para que assim, se 

sentissem bem para falar a respeito de si. Já, com as crianças que estavam em tratamento 

eram realizadas brincadeiras, utilizavam-se vários brinquedos, principalmente a casa de 

bonecas, a qual tem todos os membros da família, dessa forma era possível identificar 

inúmeros acontecimentos advindos do contexto familiar, a partir da percepção da criança, 

bem como com qual familiar tinha maior vínculo e também conflito. Os adolescentes 

realizavam oficinas e atividades manuais. Além das atividades em grupos terapêuticos, 

psicoterapia, grupo de pais, acolhida estendida e demais realizadas pelos diferentes 

profissionais que ali atuam, também foram praticadas outras fora do serviço de saúde, 

incluindo apresentações musicais e ensaio fotográfico. Realizou-se uma visita domiciliar 

juntamente com o psicopedagogo, com o objetivo de reintegrar um adolescente ao 

tratamento.  

Discussão: O presente relato mostrou a relevância da participação da família e/ou 

responsável, sempre que possível, em todas as etapas do tratamento da 

criança/adolescente, desde o acolhimento até a alta, uma vez que este grupo social 

convive cotidianamente com a pessoa que tem a doença, para melhor compreendê-la, 

como agir frente às situações de crise e aquelas que podem promover a saúde mental de 

todos, qualificando ainda mais as intervenções da equipe. Um estudo publicado no ano 

de 2016 mostrou que a família exerce a importante tarefa de cuidar dos filhos, a qual nem 

sempre é fácil. Em função disso, o CAPS Infantil II de Itaquera/SP optou por preparar um 

material educativo, impresso, na tentativa de ajudar o paciente e sua família a enfrentarem 

e superarem os obstáculos advindos da etapa de adaptação a situação. O material tem 

informações práticas e objetivas para ajudar os familiares a visualizarem melhor como 

podem qualificar as relações intrafamiliares e auxiliarem de modo positivo no tratamento. 

Esse instrumento é utilizado para que os familiares conheçam o funcionamento do 

serviço, atividades e finalidades, procurando atender também, as necessidades do 

território.³ 

Conclusão: O período de participação na prática da disciplina de Enfermagem em Saúde 

Mental proporcionou um processo de ensino-aprendizagem aprofundado, complexo e 

contextualizado, reportando aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, mais 

especificamente, da integralidade, e humanização do cuidado, ficando evidenciada a 



 

implementação das diretrizes das Políticas de Saúde Mental. Outro aspecto que merece 

destaque foi a possibilidade de visualizar o cuidado multidisciplinar e que deve ser 

utilizado ao longo da prática assistencial do enfermeiro, independente da instituição em 

que irá trabalhar, entendendo que os dois princípios mencionados são a essência do 

cuidado em qualquer área de atuação.  

Contribuições/implicações para a Enfermagem: O trabalho da enfermagem na saúde 

mental é extremamente importante para o tratamento, pois o enfermeiro também realiza 

o acolhimento e demais atividades multidisciplinares e, a partir do conhecimento técnico-

científico em saúde mental contribui na elaboração do PTS, bem como proporciona um 

cuidado integral e humanizado, uma vez que contempla diferentes contextos de atuação 

para a promoção da saúde mental das pessoas atendidas pelo CAPSI. 

Descritores: Saúde mental, criança, enfermagem. 
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 INTRODUÇÃO: A consulta de enfermagem no pré-natal (CEPN) consiste na 

assistência prestada à gestante desde a concepção do feto até o início do trabalho de parto, 

utilizando-se de conhecimentos técnico-científicos e recursos disponíveis1. A qualidade 

de uma CEPN, que tem o intuito de promover a saúde do binômio mãe-bebê, visa 

conhecer e compreender o universo social em que esta gestante se insere2. A disciplina 

de Enfermagem na Saúde da Mulher oferece três campos de atuação teórico práticas: a 

Maternidade, o Centro Obstétrico e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, 

onde aprendemos a cuidar da mulher em todo o seu ciclo gravídico puerperal. Na UBS, 

realizamos o acolhimento inicial para a CEPN, exame físico completo, orientações sobre 

todo o processo gestacional e ciclo gravídico puerperal, bem como a solicitação de 

exames e encaminhamento ao pré-natal de alto risco quando necessário, tal como 

preconiza a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), do 

Ministério da Saúde. Assim, este estudo tem como OBJETIVO: relatar a experiência 

acadêmica vivenciada na realização das CE no pré-natal em uma UBS do município de 

Rio Grande/RS. METODOLOGIA: Este trabalho consiste em um relato de experiência 

acerca das impressões e intervenções realizadas pelas acadêmicas de Enfermagem 

durante as CEPN realizadas em uma UBS do município de Rio Grande/RS. As discentes 

realizaram as CEPN no período de março a abril de 2019, sob a supervisão da docente 

responsável pelas atividades propostas pela disciplina de Enfermagem na Saúde da 

Mulher. RESULTADOS: Durante a realização das CEPN, foram atendidas cerca de 10 
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mulheres, com idade que variou entre 15 e 38 anos. Realizou-se a primeira CEPN com 6 

gestantes e as 4 restantes eram CEPN de retorno e acompanhamento do ciclo gestacional. 

DISCUSSÃO: A consulta é o momento em que a interação entre a mulher e o profissional 

de saúde acontece, consistindo no período propício para o esclarecimento de dúvidas, 

para que se dê troca de experiências e conhecimentos e também para que se propicie a 

compreensão e a conscientização do processo de gestar3. Deste modo, foi possível 

observar, principalmente, as grandes diferenças de realidades sociais entre gestantes que 

habitam um mesmo bairro.  Muitos casos de vulnerabilidade social foram evidenciados, 

sendo que algumas mulheres tinham vários filhos e condição sócio econômica 

desfavorável. Outras mulheres gestantes eram usuárias de drogas lícitas e ilícitas, além 

de fumo e bebidas durante a gestação. Algumas destas mulheres eram gestantes de alto 

risco e o acompanhamento era feito pela UBS, em conjunto com o HU/FURG. 

Evidenciou-se que algumas mulheres não procuram ou desconhecem métodos 

contraceptivos para o planejamento familiar. A realização das CEPN nos possibilitou 

perceber a grande autonomia e responsabilidade da Enfermeira na Rede Básica de 

Atenção à Saúde, uma vez que a gestação marca uma fase de mudanças na vida e no corpo 

da mulher. Essas modificações além de físicas e emocionais são também sociais, sexuais 

e afetivas gerando sensações mistas de prazer, alegria, medo, ansiedade e angustia. 

Portanto o pré-natal pode ser considerado um período de preparo para as modificações 

biopsicológicas que antecedem a maternidade. Assim, a gestação configura-se como um 

momento de vasto aprendizado, onde a mulher pode sanar dúvidas com a enfermeira e 

outros profissionais de saúde, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento 

do binômio mãe-filho4. A experiência de realizar CEPN demonstrou que a enfermeira 

tem importante papel dentro do processo de educação em saúde no ciclo gravídico 

puerperal da mulher para que ocorra um pré-natal de qualidade já que a equipe de 

enfermagem deve estar apta a realizar uma assistência humanizada, baseada na atenção 

às queixas da paciente, executando e prescrevendo cuidados, orientações de qualidade 

durante o atendimento. Na CEPN, a enfermeira e sua equipe desenvolvem assistência 

integral a gestante por meio de ações e procedimentos técnicos e científicos, assegurando, 

dentro do possível, uma gestação sem intercorrências ou minimizando os 

agravos/desconfortos que podem surgir no decorrer da gestação. Durante a gestação a 

mulher passa por mudanças anatômicas, fisiológicas e psicológicas. O pré-natal é um 

momento em que a mulher tem para conhecer e compreender as mudanças que estão 

ocorrendo em seu corpo, sendo que a enfermeira precisa estar atenta às necessidades das 

gestantes e de seus familiares, diagnosticando alterações que possam influenciar de forma 

negativa o desenvolvimento da gravidez. Na CEPN, a enfermeira não deve impor seus 

conhecimentos técnico/cientifico, nem sua realidade e muito menos desconsiderar a 

realidade da gestante, mas procuram compreender e interagir de forma a achar a melhor 

forma de saúde e qualidade de vida para o binômio mãe-bebê. Assim, percebe mos neste 



 

relato de experiência, tal como outro estudo5, que demonstra que na CEPN, a enfermeira 

é parte essencial no atendimento e assistência de pré-parto, parto e pós-parto por se tratar 

de um profissional capacitado para atender as expectativas e necessidades das gestantes 

neste período de tantas transformações. CONCLUSÃO: Este trabalho nos possibilitou 

perceber a grane importância e autonomia da assistência de enfermagem no ciclo 

gravídico puerperal da mulher, pois, além de exercer a relação da teoria com a prática, foi 

possível vivenciar uma realidade de vida com crenças e valores diferentes daquela que 

vivemos. A experiência tornou-se enriquecedora para a evolução da construção dos 

conhecimentos e da trajetória de cada acadêmica, uma vez que se fez necessária a 

adaptação de cada consulta, adequando-a conforme a realidade da gestante a ser atendida, 

tendo como prioridade a condição social, financeira e intelectual de cada uma. Assim, a 

realização dessas consultas, além de promover o desenvolvimento do senso crítico 

reflexivo destas acadêmicas, possibilitou-nos entender que em cada campo de estágio é 

possível deparar-se com diferentes realidades culturais e socioeconômicas, e da 

importância da conscientização e do desenvolvimento do trabalho como enfermeiras da 

forma mais humanizada possível. Independentemente do local e da infraestrutura que 

esteja sendo oferecida ao profissional enfermeiro, a assistência prestada às gestantes não 

deve estar focada em privilégios e muito menos em uma postura imbuída de preconceitos 

ou rejeições diante da realidade encontrada. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: Na formação do profissional enfermeiro, as atividades de 

campo são indispensáveis. A prática em saúde além de ampliar os conhecimentos dos 

discentes, prepara-os para a aplicação dos conhecimentos teóricos, desenvolve seu 

raciocínio e olhar clínico frente aos casos apresentados, amplia sua capacidade de 

relacionamento interpessoal e o seu poder de observação em cada caso concreto 

apresentado. Especificamente através da consulta de Enfermagem no cuidado pré-natal, 

é possível que o profissional da Enfermagem compreenda a importância do vínculo com 

a comunidade local em que ele atua, de omitir-se de fazer julgamentos, de avaliar situação 

implícitas em cada consulta realizada. O acompanhamento às gestantes, em especial 

àquelas em situações de vulnerabilidade social mais profunda, exige do profissional 

empatia, respeito e profissionalismo no trabalho com as mesmas..  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Consulta de Enfermagem, Cuidado Pré-Natal, Atenção 

Primária à Saúde. 
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INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) abrande todos os tipos de 

atendimento, desde atendimentos na Atenção Primária em Saúde (APS) até níveis mais 

complexos, sendo garantido a todos os cidadãos do país o acesso gratuito, integral e 

universal. Este sistema proporciona que todos tenham acesso e direito a saúde sem 

distinções e discriminações. Deste modo, cuidados assistenciais passaram a ser 

implementados a todos os brasileiros, desde de o pré-natal. Focando na qualidade de vida 

e na prevenção/promoção de saúde. A APS   é considerada a porta de entrada dos usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS). É o primeiro atendimento do cliente, com foco na 

orientação/prevenção de doenças, atendimento de baixa a média complexidade e 

direcionamento de casos mais graves para níveis superiores de atendimento 1. Assim, a 

APS funciona com a finalidade de filtrar os atendimentos e contribuir para a organização 

do fluxo das redes. O cuidado integral à saúde é de responsabilidade do SUS e da APS 

por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Envolvendo detecção precoce e 

rastreamento de doenças, redução de riscos, tratamentos e a promoção da saúde. A ESF 

tem o objetivo de reorganizar a APS através das diretrizes do SUS. É considerada pelo 

Ministério da Saúde de grande potencial, visto que, qualifica e consolida a APS e 

redimensiona o processo de trabalho, além de expandir a resolutividade da saúde coletiva 

e individual2. O diferencial da ESF é sua composição multiprofissional com médicos, 

enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, agentes comunitários, cirurgião dentista 

e o Núcleo de Apoio a saúde da Família (NASF). Dentre as atividades básicas de uma 

ESF destacam-se compreender a realidades das famílias atendidas identificando os riscos 
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que estas estão expostas; O cuidado integral de acordo com a demanda coletiva/individual 

promovendo a saúde; Garantir tratamento adequado e sua continuidade; dentre outras3. O 

enfermeiro da ESF, além das atribuições comuns de profissional, tem a função de 

coordenar, planejar, avaliar as ações desenvolvidas na unidade. Deste modo, contribui 

para a sistematização da APS, qualificação da unidade e dos profissionais, cuidado 

humanizado e orientações conforme os critérios de vulnerabilidade e risco da população 

atendida2. A inserção das acadêmicas neste cenário favorece sua qualificação 

profissional, visto que, a imersão na realidade da ESF proporciona conhecer mais sobre 

as ações específicas desenvolvidas no local. Com o auxílio do professor supervisor e da 

supervisora técnica são compartilhadas as experiências e dificuldades, possibilitando seu 

comprometimento com a qualidade do cuidado. Observamos em nossa prática, que o 

acadêmico, passa por um período de ansiedade acerca do processo de compreensão sobre 

este novo cenário, contudo ao decorrer do estágio esta se minimiza comparada as 

realizações atingidas no campo. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo 

relatar a experiência de atividades realizadas por acadêmicas do curso de enfermagem 

durante estágio obrigatório em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF). 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo por meio de um relato de 

experiência de atividades vivenciadas por alunas do curso de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em uma UBSF do município de Rio Grande 

durante o estágio foram diversas atividades em conjunto com as enfermeiras e a equipe 

da unidade. Tendo supervisão da enfermeira responsável, supervisora técnica e supervisor 

docente. As atividades foram desenvolvidas no período compreendido entre os meses de 

março e abril de 2019. As acadêmicas realizavam as atividades competentes a enfermeira 

e as rotinas da unidade, como consultas de pré-natal/puericultura/enfermagem, coleta de 

citopatológico (CP), procedimentos de enfermagem e demais atividades. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir das atividades realizadas no estágio final 

obrigatório, as acadêmicas desempenharam um processo de cuidado integral e de 

qualidade, mostraram domínio e preparação adequada buscando o aprimoramento pessoal 

e profissional de cada uma. Desta forma, alcançando resultados positivos diante das 

tarefas realizadas, tais como: consulta de pré-natal e puerpério, retirada de pontos da 

cesárea, realização do beta HCG, consultas de puericultura, consultas de enfermagem, 

realização de testes rápidos, vacinas, teste do pezinho, acompanhamento de coleta de 

sangue, realização de coleta de CP, participação de reunião de equipe, visitas 

domiciliares, atividades de grupos de crônicos, verificação de HGT e Pressão arterial no 

dia do grupo dos hipertensos e diabéticos, implantação do novo sistema de acolhimento, 

onde o fluxo de pessoas da unidade básica de saúde, foi sendo agendado de acordo com 

a complexidade da patologia e de acordo também com a agenda disponível pelos médicos 

da unidade; realização de procedimentos em geral como curativos, injeções 

intramusculares, aplicação de insulina, aplicação de medicação endovenosa, 



 

matriciamento com a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e demais 

procedimentos que compete as enfermeiras da unidade. Além disso, as acadêmicas 

também tiveram a oportunidade de vivenciar o vínculo com a equipe durante todo o 

período de estágio podendo assim, se sentir parte dessa equipe. Dessa forma, observa-se 

que os ensinamentos durante o curso de graduação em enfermagem foi satisfatório a ponto 

de colaborar com a equipe e com o acadêmico, visto que,  com o passar do tempo, obteve-

se o desenvolvimento de autonomia, possibilitando um atendimento de qualidade para os 

pacientes em busca da prevenção, recuperação e proteção da saúde4. CONCLUSÃO: O 

estágio proporcionou que as acadêmicas conhecessem mais sobre o cenário da unidade 

de ESF, explorando este ramo da assistência de enfermagem pouco vivenciada durante o 

período da graduação. A assistência de Enfermagem nas unidades possui uma visão 

holística e coletiva, buscando identificar os riscos/agravos e promover a saúde na 

comunidade. De acordo com a percepção das estudantes, este estágio proporcionou 

conhecer melhor as atividades desempenhadas pelas enfermeiras e pela equipe 

multiprofissional. Assim, este contexto possibilitou aprimorar as habilidades prévias, 

além de adquirir novos conhecimentos. Portanto, ao vivenciar este contexto assistencial, 

o acadêmico de Enfermagem deve ser pró-atividade e ter interesse pelo novo com um 

intuito de desempenhar as atividades de maneira eficiente e criar um vínculo com os 

profissionais, enriquecendo assim seu desempenho acadêmico e pessoal. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Espera-se que este 

trabalho possa estimular acadêmicos a realizarem estágios nas unidades de ESF. Desta 

forma, o estágio possibilita que estes tenham contato com outros ramos da enfermagem, 

a fim de contribuir para formação de enfermeiros voltada a saúde da família . Ademais, 

acredita-se que o presente trabalho consiga exemplificar e elucidar as atividades 

desempenhadas pelas enfermeiras e equipe de saúde na atenção primária.   

 

Descritores: Enfermagem; Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde da Família. 
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ESTRATÉGIAS DA FAMÍLIA PARA O CUIDADO À CRIANÇA 

DEPENDENTE DE TECNOLOGIAS: SUBSÍDEOS À 

ENFERMAGEM 

PriscilaFernandez Lopez1, Jéssica da Silva Silveira2, Pâmela Kath de 

Oliveira Nörnberg3, Dóris Ribeiro Farias4, Giovana Calcagno Gomes5. 

 

Introdução: Crianças dependentes de Tecnologias (CDT) são crianças que utilizam com 

maior frequência os serviços de saúde. No Brasil, estas são denominadas Crianças com 

Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES), a qual apresentam problemas de saúde 

com período superior a seis meses, sendo suas necessidades mais relevantes que a do 

restante da população1, incluindo também crianças com transtornos comportamentais e 

de desenvolvimento2. CDT necessitam de dispositivos tecnológicos e/ou farmacológicos 

para assegurarem condições básicas de sobrevivência, tais como bomba de insulina, 

traqueotomia, ventilador mecânico e tubo de alimentação. No Brasil, não há muitos dados 

epidemiológicos acerca do assunto, o que prejudica a ação, planejamento e intervenções 

dos profissionais de saúde para auxiliarem essas crianças e suas famílias. Segundo estudo 

realizado em Ribeirão Preto-SP com 102 crianças observou-se que a maior parte destas 

recebem os cuidados em casa e o cuidador geralmente é um familiar3. Para proporcionar 

um cuidado mais adequado e uma rotina facilitada, muitas famílias se reinventam, 

modificam sua rotina para buscar estratégias que promovam um cuidado e assistência 

cada vez mais satisfatório. A partir dessas circunstâncias se faz de extrema importância o 

papel do enfermeiro em informar, orientar e instrumentalizar as famílias, pois dessa 

maneira se oportuniza que essas CDT recebam os cuidados de saúde adequados em casa 

e realizados por alguém próximo a elas. Para isso se faz necessário que o profissional 

tenha um olhar individual à realidade de cada família, respeitando suas condições 

financeiras, capacidade de organização e de desenvolver os procedimentos, além das 

crenças e valores que norteiam cada família4.  



 

______________ 
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5  Enfermeira. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande/FURG. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Gepesca/FURG. 

 

 

 

Objetivos: Conhecer quais são as estratégias utilizadas pelas famílias cuidadoras de 

crianças dependentes de tecnologias. Metodologia: O estudo teve como referencial 

metodológico a Grounded Theory, método de pesquisa qualitativa caracterizado como 

variante do Interacionismo Simbólico. O estudo foi realizado no segundo semestre de 

2016 em uma Unidade de Pediatria do Sul do país. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas semiestruturadas. O critério de inclusão foi ser o principal cuidador da 

criança no domicílio, com idade superior a dezoito anos e acompanhar a criança durante 

o atendimento a unidade de pediatria do HU. Foram excluídos familiares que cuidam 

eventualmente a criança. O primeiro grupo amostral foram cinco famílias de CDT, que 

utilizam a tecnologia para suporte a vida, como respirador para ventilação mecânica, 

sonda de gastrostomia, acesso venoso central para uso de medicamentos. O segundo 

grupo foram cinco famílias de CDT, que utilizavam a tecnologia para melhorar a 

qualidade de vida como o uso de tala gessada, bota ortopédica para correção cirúrgica 

para correção do pé torto congênito, cadeira de rodas especial, órteses para imobilização 

e suporte dos membros superiores e inferiores, óculos e aparelhos auditivos, sendo que 

todas crianças pertencentes a esse grupo necessitavam de tratamento com fisioterapia. 

mailto:jessica_silvarg@hotmail.com


 

Resultados: A análise dos dados gerou as seguintes categorias: Aprendendo a lidar com 

a tecnologia de cuidado à CDT: a maior parte das famílias declararam nunca ter tido 

contato anteriormente com os equipamentos ou dispositivos utilizados pelas crianças, 

sendo necessário o apoio dos profissionais para auxilia-los no manuseio; Largando o 

emprego para cuidar a CDT: verificou-se que se dedicar ao cuidado à saúde e o seu 

tratamento é a prioridade, por essa razão largaram o emprego para conseguir se dedicar 

exclusivamente a essas demandas; Trabalhando como autônoma: relatam que trabalhar 

em casa ou como revendedora possibilita que consigam prestar assistência de qualidade 

e ter uma renda extra ajudando nas despesas; Investindo na Reabilitação para melhoria 

da qualidade de vida da CDT: observou-se que estas investem nos serviços de 

reabilitação como o Ensino do Braile, AACD, APAE, Fisioterapia e Equoterapia como 

suportes positivos ao desenvolvimento intelectual e motor da CDT, tratando-se de 

estratégias para melhorar a sua qualidade de vida;  Procurando os Serviços de Saúde: 

muitas famílias complementam o tratamento que já está sendo realizado no hospital 

buscando novos centros de especialização, exames, cirurgias, equipamentos e 

dispositivos; Adequando o Domicílio para o cuidado: revelou que com a rotina 

modificada se adaptar é a melhor alternativa encontrada para muitos familiares, alguns 

mudam de casa, outros adaptam rampas para facilitar o acesso, adotam medidas que 

ajudam na locomoção, tudo visando contribuir para conforto e segurança da criança; 

Buscando subsídios para garantir o transporte da CDT: alguns utilizam o próprio 

carro da família apara transportar a CDT para as consultas, exames e procedimentos, 

outros buscam maneiras de conseguir passe livre para utilizar gratuitamente o transporte 

público, além de tentarem o transporte da APE; Buscando fortalecer-se para cuidar a 

CDT: realizam atividades físicas para aumentar o ganho de força, fortalecimento de 

massa muscular e ajudar nas dores de coluna, isso para possibilitar que continuem 

cuidando da melhor forma possível dos CDT. Construindo uma rede de apoio social 



 

para cuidar a CDT: através da rede de apoio social as familiares cuidadoras trocam 

informações a respeito do cuidado com a CDT e do acesso aos serviços oferecidos de 

forma gratuita. Além disso, encontram apoio e compreensão, observando que não se 

encontram sozinhas no cuidado à CDT. Discussão: Quando as CDT estão hospitalizadas, 

recebem o tratamento com diferentes dispositivos e equipamentos, porém na alta o 

cuidado precisa obrigatoriamente ser mantido em casa e com o objetivo de oferecer a 

continuidade da qualidade do serviço encontrado dentro do hospital, as famílias das CDT 

buscam informações junto a equipe de enfermagem para se capacitar em oferecer um 

atendimento que otimize e promova o bem estar dessas crianças quando essas já estiverem 

em seus domicílios. Por isso entende-se que a interação da equipe com a família é de parte 

fundamental para a manutenção da saúde dessas crianças, assim quanto mais 

informações, esclarecimento de dúvidas a enfermagem ofertar a essas famílias, melhor 

será a continuidade do tratamento em casa. Conclusão: A enfermagem por desempenhar 

um papel que possibilita a aproximação da família com a equipe, deve esforçar-se para 

empoderar e capacitar os familiares que atuarão como principais cuidadores O estudo 

objetivou-se em conhecer quais eram as estratégias utilizadas pelas famílias de CDT, onde 

percebe-se que o cuidado que se tem com essas crianças é complexo, sendo necessário e 

fundamental o apoio da enfermagem junto com uma equipe multiprofissional, para 

acompanhar, apoiar, orientar, instrumentalizar e esclarecer dúvidas para que se de 

seguimento do tratamento realizado no hospital até o domicilio. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: O conhecimento produzido neste 

estudo poderá auxiliar os profissionais que atuam junto a estas famílias a elaborarem 

estratégias de apoio mais efetivas de forma a ajudá-las a adquirir habilidades e 

competências para o enfrentamento desta problemática prestando um cuidado a CDT de 

forma mais instrumentalizada e menos sofrida. 

Descritores: Criança. Enfermagem. Crianças com deficiências.  
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PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO: ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO 

VOLTADA A PACIENTES E CUIDADORES 

 

Franciane Pinho Soria de Lima108; Dápine Neves da Silva109; Danuza 

Ravena Barroso de Souza110; Maria Angélica Silveira Padilha111; 

Fernanda Sant´Ana Tristão112. 

 

Introdução: Lesão por Pressão (LP) é um dano na pele e em estrutura subjacente, 

resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com forças de fricção e ou 

cisalhamento1. Quando desenvolvida no serviço de saúde, é reconhecida com um evento 

adverso e um marcador da qualidade à saúde. No Brasil, as lesões por pressão têm sido 

apontadas como um problema de saúde pública devido ao grande número de pessoas que 

as desenvolvem, tendo impacto negativo na qualidade de vida devido às complicações 

decorrentes da infecção, internação prolongada e o aumento dos gastos públicos, pois os 

custos que estão associados são elevados, devido à necessidade de profissionais 

qualificados e materiais específicos para o tratamento2. Apesar de serem um agravo 

frequente em pacientes hospitalizados a maioria das lesões por pressão são evitáveis, para 

tanto torna-se importante padronizar medidas de prevenção, capacitar os profissionais, 

dispor de equipamentos, incorporar práticas que reorientem a modelos de atenção à saúde, 

que visem informar, motivar e empoderar as pessoas em relação ao autocuidado, e 

também envolver os cuidadores tornando-os aptos para o reconhecimento de fatores de 

risco e para o estabelecimento de medidas de prevenção3;4. Objetivo: O trabalho objetiva 

relatar as experiências e vivências de acadêmicas de enfermagem sobre a realização de 

atividade de orientação sobre prevenção de LP a pacientes e cuidadores realizada em um 

hospital de ensino do Sul do Brasil. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, 

vivenciado por estudantes de enfermagem sobre as atividades orientação a pacientes e 
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109 Enfermeira. Aluna do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande (PPGEnf/EEnf/FURG). Integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Prevenção e Tratamento de 
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cuidadores realizadas no mês de Julho de 2018, em um hospital de ensino localizado em 

munícipio da Região Sul do Estado do Rio Grande do Sul. A atividade realizada foi 

proposta como atividade curricular a ser realizada na Unidade do Cuidado VI: Gestão, 

Adulto, Família que ocorre no sexto semestre que propõe o desenvolvimento de um 

projeto de atuação no campo prático que busque inserir o aluno no contexto da unidade, 

da instituição, bem como na rede de saúde, de forma a despertar um olhar mais amplo 

sobre o gerenciamento do cuidado individual e coletivo e também incentive o aluno a 

desenvolver ações integradas ao serviço, de forma que o mesmo desenvolva competências 

e habilidades relacionadas a assistência, gestão, ensino e pesquisa, que são inerentes ao 

processo de trabalho do enfermeiro. O projeto desenvolvido teve por base a identificação 

de demandas que necessitavam de resolutividade na unidade. Para esse reconhecimento, 

foi realizada coleta de informações utilizando as etapas do Processo de Enfermagem e 

instrumentos validados e preconizados pela instituição como a Escala de Braden. Assim, 

foi eleito o tema Prevenção de Lesão por Pressão, escolha foi fortalecida mediante aos 

resultados, onde observou-se um grande número de pacientes que apresentavam fatores 

de risco para o desenvolvimento de LP. Tais aspectos levaram a conclusão de que seria 

necessária alguma intervenção que levasse informações aos pacientes e cuidadores e 

também provocasse reflexão sobre seus conhecimentos e práticas a respeito da prevenção 

de LP. Desenvolvimento da atividade: A atividade foi organizada em três etapas: Etapa 

de Planejamento: nessa etapa foi estabelecida parceria com um grupo de pesquisa e o 

grupo de pele do hospital a fim de alinhar os tópicos a serem trabalhados ao que é 

padronizado na instituição e estreitar o vínculo entre ensino, pesquisa e serviço. Definição 

dos tópicos a serem abordados e confecção de material visual. Foi confeccionado um 

macacão amarelo com demarcações das áreas com maior risco para o desenvolvimento 

de LP em vermelho. Etapa de Execução: nessa etapa foi desenvolvida a atividade de 

educação em saúde que foi realizada nas enfermarias de uma unidade de internação adulto 

e teve duração aproximada de 15 minutos. Primeiramente foi feita a exposição oral para 

pacientes e acompanhantes sobre: conceito de LP, fatores de risco, estágios, danos 

associados, sobrecarga do cuidador e medidas de prevenção no hospital e no domicílio. 

Como recurso auxiliar uma das alunas vestiu o macacão que serviu como recurso visual 

para indicar as áreas de risco. Assim para o melhor entendimento foi realizada 

demonstração de como posicionar e mobilizar o paciente no leito, como realizar 

mudanças de decúbito visando evitar as lesões de pele causadas pela fricção e 

cisalhamento, como higienizar e hidratar a pele, assim como que tipo de sabão e 

hidratante utilizar e a importância da nutrição e hidratação para manutenção da 

integridade da pele. Foi dado espaço e estimulado aos pacientes e cuidadores que 

relatassem suas experiências ou tirassem dúvidas. No final da atividade foi distribuído 

um folder informativo sobre prevenção de LP já padronizado na instituição. Resultados: 

Observou-se a participação ativa dos pacientes e cuidadores no desenvolvimento da 



 

atividade. Em algumas enfermarias a atividade estende-se por mais tempo, devido à 

exposição de dúvidas ou compartilhamento de experiências por parte dos pacientes e ou 

cuidadores. O desenvolvimento de atividades educativas voltadas a pacientes e 

cuidadores no cenário hospitalar constituiu-se em uma importante ação na formação 

acadêmica, pois estas ampliam as possibilidades de atuação da prática profissional do 

enfermeiro no contexto hospitalar que muitas vezes fica centrada na assistência direta ao 

paciente e na gestão do cuidado. O desenvolvimento de tais atividades possibilitou aos 

acadêmicos repensar a atuação do paciente, como agente de autocuidado, como sujeito 

que deve ser envolvido no plano terapêutico e corresponsável pela sua recuperação. 

Ressalta-se ainda, que a atividade possibilitou compreender a importância de ações de 

educação em saúde, pois, muitos pacientes são idosos, tem doenças crônicas, são 

acamados e após a alta hospitalar muitos dos cuidados de prevenção deverão ser 

realizados no domicilio. A atividade mostrou a importância do preparo dos acadêmicos 

durante a graduação para exercer a atividade educativa o que vai além do treinamento de 

técnicas e do aprimoramento da destreza manual envolvendo o empoderamento das 

pessoas de forma que estas adquiriram o domínio sobre suas vidas, tendo informações e 

conhecimento de situações e aspectos que as auxilie na tomada de decisões acerca de sua 

saúde. Discussão: A manutenção da integridade da pele dos pacientes acamados deve ser 

orientada pela aplicação de medidas de cuidados acessíveis. A maioria das 

recomendações e medidas preventivas podem ser empregadas globalmente3. As lesões 

por pressão são alterações cutâneas consideradas evitáveis por medidas preventivas, onde 

as práticas de prevenção devem ocorrer nos serviços de saúde de forma sistemáticas 

abordando as medidas preventivas o conhecimentos dos fatores de risco e de formação 

das lesões5. Atividades de educação requerem escuta e diálogo, já que o objetivo não é 

apenas uma compreensão da informação, mas incentivar as pessoas a encontrar as 

soluções para si e lidar com eles de forma eficaz4. Conclusão: A realização da atividade 

demandou um grande envolvimento das acadêmicas e o desenvolvimento de habilidades 

e competências relacionadas a educação e gestão. A experiência contribui para 

entendermos a importância do planejamento, da integração ensino, pesquisa e serviço e 

do emprego da criatividade. Contribuições e implicações para a enfermagem: A 

atividade possibilitou a discussão do tema prevenção de lesão por pressão na instituição, 

de forma a reforçar as práticas de educação em saúde no contexto hospitalar integrando 

ensino, pesquisa e serviço.  

 

Descritores: Ferimentos e Lesões; Educação em Saúde; Cuidadores.  
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PERCEPÇÃO DE DISCENTES DE ENFERMAGEM SOBRE A 

MANUTENÇÃO DO RELACIONAMENTO ENTRE VÍTIMA E 

AGRESSOR 

Vanessa Machado da Silva113, Letiane de Oliveira Rubira114,  

Camila Daiane Silva115. 

Introdução: A violência contra a mulher apesar der ser um crime e uma grave violação 

dos direitos humanos, no âmbito interpessoal, é um dos casos de violência mais 

dificultosos de se prevenir e evitar, tornando a temática um problema de saúde pública. 

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), se estima que 35% das mulheres 

em todo o mundo já tenham sofrido com qualquer tipo de violência, seja ela física e/ou 

sexual, normalmente cometidas por homens com quem as vítimas mantêm ou mantiveram 

uma relação afetiva. Concomitantemente, algumas pesquisas nacionais apresentam que 

até 70% das mulheres já foram vítimas de violência por parte de um parceiro íntimo¹. As 

formas de agressão que ocorrem, diferem de uma relação para outra e é através delas, que 

podemos investigar o que motiva tais atitudes e o que é utilizado como justificativa para 

a permanência em uma relação violenta. A teoria da violência conjugal é definida em três 

fases: a primeira,  “Aumento da tensão" é caracterizada por um número menor de brigas, 

onde o casal acha que ainda tem controle da situação;  segunda fase, “Ataque violento ou 

fase da explosão", nesta, as atitudes violentas podem chegar ao extremo, e por último a 

fase de “ Lua de Mel", grande responsável pela permanência da vítima no relacionamento, 

que caracteriza a reestruturação da relação onde ambos se mostram arrependidos e visam 

mudanças, tentando resgatar a relação². Dessa forma, a relação de violência passa a ser 

um fenômeno cíclico, passando por diversas fases e interferindo ainda mais na tomada de 

uma decisão radical como a separação. Objetivo: identificar a percepção de discentes de 

enfermagem sobre a manutenção do relacionamento entre vítima e agressor. 

Metodologia: pesquisa descritiva, qualitativa, que constitui um recorte da Tese de 

Doutorado titulada “Representações sociais de discentes de enfermagem acerca da 
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violência doméstica contra a mulher”. Comparticiparam 33 discentes, coletou-se os dados 

entre agosto e novembro de 2014, por meio de entrevistas gravadas e transcritas. Para 

análise dos dados, foi utilizado software Análise Lexical por Contexto de um Conjunto 

de Segmentos de Texto (ALCESTE), proposto por Max Reinert em 1979. O software, 

identifica os conteúdos presentes em um conjunto de textos a partir de técnicas 

estatísticas. Para tanto, divide o corpus, formado pelo total de entrevistas, em classes 

conforme a relação entre as formas reduzidas. Tal relação é verificada pelo valor de Khi², 

calculado a partir do cruzamento entre presença e ausência da palavra em uma Unidade 

de Contexto Elementar (UCE)³. Os participantes foram identificados pela abreviatura 

“ind” (indivíduo) mais o número da ordem de realização da entrevista. Pesquisa aprovada 

pelo Comitê de Ética sob Parecer de nº109/2014. Resultados: Para este trabalho, 

selecionou-se a classe 6 que é composta por 120 UCEs, correspondendo a 15% do corpus. 

Essa classe possui 134 formas reduzidas principais, a partir das quais, gerou os conteúdos 

a serem apresentados a seguir. Os discentes referiram que a relação da vítima com o 

agressor é mantida pelas questões financeiras, julgamentos da sociedade e pelos filhos: 

“Eu penso que ela depende da renda do marido ou as vezes ela até ganha mais que o 

marido só que ela fica nessa situação pelos filhos ou pela sociedade, para dizer ela é 

divorciada, porque que se divorciou, então ela aguenta isso pelos filhos.(IND-040)”. Os 

discentes de enfermagem relataram que o relacionamento é mantido por necessidade da 

mulher, como se ela vivesse em um ciclo contínuo: “Podes auxiliar [como profissional], 

ir junto e tudo, só acho que tu ficas impotente perante a situação. Ela está tão acostumada 

a viver em um ambiente estressor que ela precisa disso e que o dia que ela deixar desse 

cara ela vai achar outro cara com as mesmas características.(IND-051)”. Por outro lado, 

alguns discentes evidenciaram que o relacionamento não deve ser mantido, elencando 

orientações necessárias para as mulheres que se encontram em situação de violência: 

“Devemos mostrar que elas podem sim ter autonomia e sair dessa situação, que elas não 

são dependentes de um homem que agride elas e que elas não têm que se calar por causa 

disso.(IND-023)”. Discussão: A dependência emocional é determinada como um 

transtorno aditivo, onde o indivíduo precisa do outro para manter o seu equilíbrio 

emocional4. Muitas mulheres vítimas de seus companheiros mantêm-se em seus 

relacionamentos afetivos-conjugais violentos por muito tempo, verificando-se também 

outros motivos para esta dependência como: medo, dependência financeira, presença de 

filhos, pressão social, submissão, experiências vivenciadas, pena do marido e do tempo 

de vida que passaram juntos5. Não reconhecer a situação vivida como violenta, faz com 

que muitas mulheres deixem de prestar queixa contra o agressor. Do mesmo modo, 

algumas mulheres ocultam os episódios violentos em virtude da vergonha e do sentimento 

de culpa pela agressão sofrida. A enfermagem deve atuar como um meio facilitador, que 

encoraja a vítima a denunciar o agressor e afastar-se do mesmo. Isso pode ser possível 

através da utilização de uma escuta terapêutica, com o objetivo de gerar um vínculo maior 



 

entre profissional e vítima, criando assim um elo de confiança. Conclusão: A 

aproximação dos discentes com a temática, pode melhorar o contato pessoal que os 

mesmos possuem ou poderão ter com o assunto em suas futuras atuações profissionais. 

Portando, salienta-se a importância da inclusão e da discussão dos conteúdos que 

permeiam a violência contra a mulher, nos meios de formação acadêmica. Dessa forma, 

a articulação entre o ensino e a assistência, visa a formação e a capacitação dos futuros 

profissionais em saúde, para que suas ações, sejam a via principal na detecção precoce de 

violência. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Considera-se que o 

trabalho de enfermagem é fundamental na assistência às mulheres em situação de 

violência e no reconhecimento de novos casos. Para tanto, é necessário que os 

profissionais estejam livres de preconceitos, acolhendo a vítima em toda sua 

complexidade. Visando sobretudo, a promoção da não violência, sua prevenção e atenção 

no cuidado dos casos acompanhados. Ressalta-se a importância de uma terapêutica 

multiprofissional para que ações, cada vez mais, sejam planejadas e realizadas para 

promover a saúde biopsicossocial das mulheres que sofrem agressão. 

Descritores: Enfermagem; Estudante; Violência contra a Mulher.  
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GERENCIAMENTO DE RISCO DE LESÃO POR PRESSÃO, QUEDAS E 

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE CLÍNICA: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA 

Gabriela do Rosário Paloski116, Júlia Moraes Mendes 117, Victoria Leslyê Rocha 

Gutmann118, Jamila Geri Tomaschewski Barlem119. 

 

Introdução: A segurança do paciente é definida como o processo de diminuição do risco 

de danos associados aos cuidados em saúde para um pequeno valor aceitável¹. No Brasil, 

no ano de 2013, foi instituído o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que 

tem por objetivo contribuir na melhoria do cuidado em saúde e estabelecer um conjunto 

de protocolos básicos a serem implementados nos serviços de saúde. Entre esses 

protocolos, estão os protocolos de prevenção de quedas, identificação do paciente e lesões 

por pressão¹. A ocorrência de Lesões por Pressão (LPP) ainda é comum nos vários 

âmbitos de assistência à saúde, sendo um agravo que acomete, particularmente, pacientes 

em estado crítico, o que favorece possíveis complicações hospitalares². Outro evento de 

alta ocorrência no ambiente hospitalar é a queda de pacientes, incidente que pode resultar 

no aumento de dias de internação e comprometimento da recuperação. As quedas podem 

ser decorrentes de vários fatores e acarretar diversas consequências ao cliente, como 

danos na mobilidade e marcha, além do aumento dos custos assistenciais³. Quanto ao 

protocolo identificação do paciente, é muito importante o uso de pulseiras de identificação 

pois, garantem a segurança assistencial, além disso, favorece a diminuição de erros e 

eventos adversos relacionados ao cuidado do paciente¹. A segurança do paciente ainda 

tem sido pouco abordada nas grades curriculares dos cursos de graduação em 

enfermagem, de modo que muitos enfermeiros relatam não ter visto esse tema durante 

seu processo de formação acadêmica, apresentando dificuldade em trabalhar com a 

prevenção de erros e eventos adversos no seu ambiente de trabalho4. Objetivo: Relatar a 

experiência de gerenciamento de risco de lesão por pressão, quedas e identificação do 

paciente em uma unidade clínica de um hospital do Sul do Brasil. Metodologia: A 

atividade proposta pela disciplina de Enfermagem na Administração Hospitalar teve 

como intuito a aplicação de POP (Procedimentos Operacionais Padrão) em uma unidade 

clínica de um hospital do Sul do Brasil. A unidade possui 39 leitos para atendimento e 
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atende pacientes com idade superior a 12 anos, com patologias diversas. Fazem parte da 

equipe de enfermagem no turno da tarde, 4 enfermeiros e de 8 a 12 técnicos de 

enfermagem. Durante a atividade realizada estavam internados 35 pacientes, sendo três 

pacientes em enfermarias de precaução. Optou-se, assim, pela avaliação de 32 pacientes, 

excluindo os pacientes em precauções para reduzir os gastos com Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI). Os POP’s aplicados pelas acadêmicas foram: POP 006/2018 – 

Identificação do paciente; POP 007/2018 - Prevenção de Quedas; e POP 009/2018 - 

Prevenção de Lesão por Pressão. Para aplicação do POP 007/2018 foi utilizada a Escala 

de Morse e para o POP 009/2018 foi utilizada a Escala de Braden. Resultados: Após a 

aplicação da Escala de Morse observou-se que dos 32 pacientes internados, 12 (37,5%) 

apresentavam risco moderado, 11 (34,4%) risco elevado, oito (25%) baixo risco e um 

(3%) paciente não foi avaliado por estar acamado. Uma das propostas de intervenção do 

POP 007/2018 é a identificação dos pacientes com risco de queda com a sinalização 

visual, podendo a mesma ser à beira do leito ou com a utilização de uma pulseira de cor 

laranja. Quanto à sinalização com pulseiras para o risco de queda foi observado que entre 

os 23 pacientes com risco para quedas, 20 (87%) deles não faziam o uso da pulseira. Com 

relação às avaliações do risco de desenvolvimento de lesão por pressão, durante a 

aplicação da Escala de Braden, nenhum dos pacientes avaliados apresentou risco muito 

elevado. Foram classificados 4 (12,5%) com risco elevado, 7 (21,9%) com risco 

moderado, 8 (25%) com risco leve e 13 (40,6%) dos pacientes foram classificados como 

sem risco para lesão por pressão. Já no que diz respeito à identificação do paciente, os 

resultados evidenciam que o uso das pulseiras não é integral, ao verificar que apenas 10 

(31%) pacientes utilizavam pulseiras legíveis, 16 (50%) pacientes não utilizavam a 

pulseira e 6 (19%) utilizavam, porém não permitiam a identificação do paciente por 

estarem ilegíveis. Durante a atividade, foi possível perceber que a maioria dos pacientes 

desconhece a importância do uso da pulseira de identificação e a consideram 

desconfortável, devido talvez a este desconhecimento, os pacientes acabam por não 

solicitar a impressão de uma nova pulseira em caso de dano ou quando as mesmas estão 

ilegíveis. Também foi observado, que durante a realização dos procedimentos pela equipe 

de enfermagem, não é rotina a verificação e checagem da pulseira de identificação como 

procedimento para segurança do paciente. Discussão: Os resultados apresentados quanto 

a aplicação da Escala de Morse, reforçam a necessidade de comprometimento e 

responsabilização da equipe como um todo, mas em especial a equipe de enfermagem 

visto que o contato é diário e tem grande influência no sucesso do tratamento. Durante a 

fase de implementação dos POP’s as equipes devem ser capacitadas e sensibilizadas para 

que as utilizem de forma adequada evitando assim resultados errados e/ou tendenciosos. 

Os resultados apresentados neste trabalho, em relação a aplicação da escala de Braden 

são semelhantes a um estudo realizado em um Hospital Universitário de São Paulo, onde 

dos 87 pacientes, 8 apresentavam riscos moderados para LPP5.As medidas de prevenção 



 

de LPP são de fácil acesso aos profissionais e deve ser realizado a identificação do risco 

de lesão o quanto antes. O profissional deve realizar avaliação diária da pele, manter a 

pele seca e hidratada, higienizar a pele, adequar à nutrição e utilizar dispositivos que 

auxiliem para diminuir o atrito da pele com o colchão¹. O presente trabalho revelou que 

o uso de pulseiras de identificação do paciente não é suficientemente satisfatório. Os 

achados deste trabalho revelaram a importância do monitoramento da efetividade da 

identificação dos pacientes. A partir disso torna-se possível o desenvolvimento de 

estratégias gerenciais voltadas à melhoria contínua dos serviços de saúde, por meio de 

ações de organização estrutural e aperfeiçoamento do processo de trabalho, impactando 

diretamente na qualidade e segurança da assistência prestada. Conclusão: A avaliação e 

a implementação das escalas e a utilização da pulseira de identificação são de 

competência do enfermeiro, porém esta deve ser uma atividade realizada em conjunto 

com os demais profissionais, principalmente os técnicos de enfermagem, em vista da 

proximidade com os pacientes. À medida que se realizam atividades práticas direcionadas 

ao cuidado do paciente internado ressalta-se a cultura de segurança como uma intervenção 

cotidiana, para que os profissionais da saúde possam controlar os problemas a fim de 

minimizar os efeitos adversos advindos da assistência. Contribuições para a 

Enfermagem: Como contribuição para a enfermagem enfatiza-se a importância de 

atividades que visem o gerenciamento de riscos à saúde com o intuito de inserir os 

acadêmicos no contexto hospitalar para a construção de uma prática pautada no 

pensamento crítico e reflexivo da profissão, com a finalidade de aplicar avaliações e 

melhorias constantes durante a assistência prestada. 
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FATORES DE RISCO E INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO EM UMA 

UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE UM HOSPITAL DE ENSINO 

 

Fernanda Borges de Souza1; Fernanda Sant´Ana Tristão2; Jefferson Sales da Silva3; 

Maria Angélica Silveira Padilha4; Mônica Cristina Bogoni Savian5. 

 

Introdução: Lesão por pressão (LP) é um dano na pele ou tecido subjacente acusado por 

pressão ou forças de cisalhamento. É considerada um evento adverso, um resultado 

clínico não desejável, ou seja, não atribuído à evolução da doença e é indicada como um 

dos maiores desafios que as organizações têm enfrentado devido ao alto custo do 

tratamento e do impacto negativo na vida dos pacientes. Nos Estados Unidos, a 

prevalência de LP em hospitais é de 15% e a incidência é de 7%.1 No Brasil não há censo 

populacional que investigue o agravo, mas estima-se que a prevalência varia de 5,9% a 

68% e a incidência de 2% a 29%.2 A maioria dos casos até 95% das lesões por pressão 

podem ser evitadas, por meio da identificação dos pacientes em risco e da implantação de 

estratégias de prevenção confiáveis, estas devem incluir ainda avaliação de todos 

pacientes na admissão e reavaliação diária por meio de instrumentos validados, dentre os 

quais a Escala de Braden.3 Conhecer os fatores de risco, prevalência e incidência de lesões 

por pressão possibilita fazer um diagnóstico da situação local e elaborar programas de 

prevenção e tratamento institucionais mais assertivos.  

 

Objetivo: O estudo teve como objetivo verificar os fatores de risco e a incidência de lesão 

por pressão em pacientes adultos internados em uma unidade de internação de um hospital 

de ensino. 

 

Metodologia: Este estudo é de abordagem quantitativa, transversal e descritiva, realizado 

em um hospital de ensino de grande porte localizado em um município do Rio Grande do 

Sul, que dispõe de 175 leitos distribuídos entre diversas especialidades clínica, cirúrgica 

e pediátrica, bem como serviços de atendimento e internação domiciliar. Além destes 

serviços, a instituição conta com o Grupo de Pele (GP) que foi criado no ano de 2012 e 

tem como objetivo desenvolver ações relacionadas à prevenção e tratamento de lesões 

cutâneas, avaliando, prevenindo e tratando lesões no âmbito hospitalar e após a alta no 

âmbito domiciliar e ambulatorial, mediante a solicitação de consulta. O Grupo de Pele e 

o Grupo de Estudo e Pesquisa em Prevenção e Tratamento de Lesões Cutâneas 

(GEPPTELC), buscando conhecer a realidade institucional em relação ao risco e a 

incidência de LP, desenvolveu um projeto piloto para a implantação da Escala de Braden. 

O instrumento foi desenvolvido e implantado em uma unidade de internação com 21 



 

leitos. O estudo piloto teve início em julho de 2017 e foi concluído em dezembro do 

mesmo ano. A investigação foi realizada no mês de dezembro de 2018 e ocorreu por meio 

da análise das escalas de Braden dos pacientes adultos avaliados no ano de 2017 no estudo 

piloto. O levantamento e utilização dos dados foram autorizados pela instituição, todavia, 

sem a divulgação de quaisquer informações que pudessem identificar os indivíduos. O 

projeto de pesquisa foi submetido a Plataforma Brasil CAAE: 02752718.1.0000.5337 e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o parecer número 3.068.581. A população 

do estudo foi constituída por todos os pacientes adultos internados na unidade e avaliados 

pela escala de Braden. Foram considerados adultos os sujeitos com 18 anos ou mais. Das 

escalas, foram extraídas as seguintes informações: data da internação, idade, sexo, 

diagnóstico ou motivo da internação, os escores decorrentes da aplicação da Escala de 

Braden, a informação sobre a presença ou não de lesão por pressão no momento da 

internação e classificação, a informação sobre a presença ou não de lesão por pressão no 

momento da alta e classificação. Os dados foram analisados no programa Statistical 

Package for Social Science (SPSS), versão 17.0. A análise estatística compreendeu o 

cálculo da taxa de incidência, as variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de 

frequências relativa e absoluta e as quantitativas por meio de média e desvio padrão. A 

incidência foi calculada pelo número de casos novos de pacientes com lesão por pressão 

em um determinado período dividido pelo número de pessoas expostas ao risco de 

adquirir tais lesões. 

 

Resultados: Foram avaliadas 284 escalas de Braden, correspondendo a 232 internações 

no período de julho a dezembro de 2017. Cinco escalas não foram incluídas porque os 

pacientes tinham menos de 18 anos. A amostra final analisada foi de 279 (n=279) escalas, 

destas 141 (50,53%) eram pacientes do sexo feminino e 138 (49,46%) eram do sexo 

masculino. Quando divididos por faixa etária, 65 (23,29%) dos pacientes tinham entre 18 

a 44 anos, 92 (32,97%) tinham entre 45 e 59 anos e 121 (43,36%) tinham entre 60 e 91 

anos, sendo que 1 (0,35%) não havia registro. A média de idade foi de 56,63 anos. Quanto 

ao tempo de permanência, a mediana foi de 12 dias, 119 (42,65%) dos pacientes 

internados permaneceram menos de dez dias e 160 (57,35%) permaneceram internados 

mais de dez dias. Em relação aos diagnósticos, 81 (28,52%) era câncer e em 50 (17,61%) 

das escalas não constava a informação. Dos 279 pacientes avaliados pela Escala de 

Braden, 35 (12,54%) apresentaram risco elevado para o desenvolvimento de LP, 44 

(15,77%) apresentaram risco moderado, 79 (28,32%) apresentaram risco baixo e 121 

(43,37%) não apresentavam risco para o desenvolvimento de LP, sendo que 158 (56,63%) 

apresentaram algum risco para o desenvolvimento de LP. Em relação à presença de lesão 

por pressão na admissão, 28 pacientes já apresentavam, o que indica prevalência de 

12,90%, em relação ao desenvolvimento de LP durante a internação, oito desenvolveram, 

o que indica incidência de 2,87%.   



 

Em relação à avaliação dos fatores de risco de acordo com a Escala de Braden, observou-

se: atividade física - acamado (23,66%), mobilidade - muito limitada (19,35%) e fricção 

e cisalhamento - problema (15,41%). As regiões mais acometidas por LP, antes e após a 

internação foram a região sacral (47,46%), trocantérica (18,64%) e calcâneos (13,56%), 

com prevalência dos estágios 1 (33,90%) e 2 (28,81%).  

 

Discussão: Um estudo retrospectivo realizado em hospital universitário na cidade de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, avaliou pacientes internados em unidades de internação com o 

objetivo de estimar a taxa de incidência de lesão por pressão em uma coorte e verificar os 

fatores associados a essa ocorrência, identificando uma taxa de incidência de 2,42%.4 Um 

estudo em um hospital de Minas Gerais, que buscou identificar a incidência e prevalência 

de lesão por pressão por meio da verificação dos prontuários e da aplicação da Escala de 

Braden, identificou incidência de LP 3,9% e prevalência de 7,29%.5 Os resultados do 

estudo empreendido em Pelotas aproximam-se dos resultados encontrados nos estudos 

citados, sobretudo no que se refere a incidência.  

 

Contribuições e Implicações para a Enfermagem: É de grande importância a 

identificação da distribuição e os determinantes de estados de saúde ou eventos em 

populações específicas e a aplicação desses estudos no controle dos agravos. Os estudos 

epidemiológicos são ferramentas importantes que permitem inferir possíveis associações 

entre determinantes e desfechos. Tais aspectos são indispensáveis para o planejamento e 

a implementação de medidas de prevenção de lesão por pressão. Além disso, a 

identificação de taxas de incidência e prevalência possibilita a análise das principais 

deficiências encontradas nos serviços. Os resultados encontrados apontam para a 

necessidade de investimento na capacitação dos profissionais, na disponibilização de 

recursos e a sistematização de ações por meio da construção de protocolos.  

 

Descritores: Ferimentos e Lesões; Assistência a Saúde; Enfermagem   
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DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA FAMÍLIA NO CUIDADO À 

CRIANÇA DEPENDENTE DE TECNOLOGIAS 

 

Pâmela dos Santos Milano1, Anderson Porto Pestana2, Pâmela Kath de 

Oliveira Nörnberg3, Dóris Ribeiro Farias4, Giovana Calcagno Gomes5. 

Introdução: As práticas de cuidado à criança vêm se modificando com o passar dos anos. 

Houve avanços científicos e tecnológicos que contribuíram para a elevação da sobrevida 

de crianças consideradas inviáveis e/ou extremamente frágeis clinicamente. Esses 

avanços resultaram em um maior número de crianças que necessitam de cuidados de 

saúde complexos, e assim elevaram-se os índices de crianças com doenças crônicas e/ou 

incapacitantes, muitas delas dependentes de tecnologias1. A Criança Dependente de 

Tecnologia (CDT), conceito instítuido pelo Office of Technology Assessment (OTA), é 

aquela que necessita rotineiramente, tanto de um dispositivo para compensar a perda de 

uma função fisiológica vital e substancial, como também de cuidados de enfermagem 

para evitar a morte ou incapacidades adicionais2. Em um estudo americano sobre o perfil 

de cuidadores de CDTs e a diversidade de desafios que estes enfrentam em seu cotidiano, 

os resultados sugerem que as famílias das CDTs, as quais possuem exigências 

excepcionalmente altas de cuidados, apresentam altas taxas de desemprego e 

subemprego, possuem grandes encargos financeiros para atender às demandas de cuidado 

e, muitas vezes, as necessidades de saúde das CDTs não são atendidas integralmente3. 

Objetivos: Objetivou-se conhecer as dificuldades enfrentadas pela família no cuidado à 

criança dependente de tecnologias. Metodologia: Realizou-se um estudo qualitativo na 

Unidade de Pediatria de um hospital do sul do Brasil. O estudo teve como referencial 

metodológico a Grounded Theory, método de pesquisa qualitativa caracterizado como 

variante do Interacionismo Simbólico que busca compreender o significado das relações 

e interações entre os fenômenos sociais, o entendimento da realidade, bem como da vida 

e da ação humana no mundo real4.  
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pamelakathpko@yahoo.com.br 

4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande/FURG. E-

mail:dorisenf@hotmail.com 

5  Enfermeira. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Rio Grande/FURG. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Gepesca/FURG. E-mail: 

giovanacalcagno@furg.br 

 

Tal método prevê a construção de uma teoria substantiva por meio da análise comparativa 

dos dados, do conhecimento do ambiente onde o fenômeno investigado ocorre; da 

codificação dos dados; da formação de categorias; da redução do número de categorias 

ou novos agrupamentos; da identificação da categoria central e da integração das 

categorias. Os dados foram coletados em 2016 por meio da codificação aberta, axial e 

seletiva. Participaram do estudo familiares cuidadores de crianças dependentes de 

tecnologias atendidas na pediatria do respectivo hospital no período de coleta de dados. 

Como critério de inclusão utilizou-se ser cuidador significativo da criança no domicílio, 

acompanhar a criança durante seu atendimento na instituição de saúde e ter 18 anos ou 

mais. Foram excluídos os familiares que cuidam eventualmente da criança. O primeiro 

grupo amostral foi composto por cinco famílias de crianças internadas que utilizavam 

tecnologias de suporte a vida como o uso do respirador para ventilação mecânica, sonda 

de gastrostomia, acesso venoso central para uso de medicamentos. Esse grupo permitiu, 

através da codificação, análise e comparação, entre os dados formar os códigos e 

categorias iniciais de análise. Elaboraram-se diversos memos que foram importantes para 
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alimentar as reflexões e subsidiar a construção do modelo teórico.  O segundo grupo 

amostral foi formado por cinco famílias de crianças dependentes de tecnologias para 

melhorar sua qualidade de vida como o uso de tala gessada, bota ortopédica para correção 

cirúrgica do pé torto congênito, cadeira de rodas especial, ortéses para imobilização e 

suporte dos membros superiores e inferiores, óculos e aparelhos auditivos. Além disso, 

todas as crianças deste grupo necessitavam de tratamentos de reabilitação como a 

fisioterapia realizada tanto na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 

como na Assistência à Criança Deficiente (AACD) ou em instituições como a 

Anhanguera Educacional. Esse grupo foi importante porque auxiliou na densificação das 

categorias, previamente formadas, e na ampliação do número de categorias. Percebeu-se 

a partir desse grupo que ocorreu a saturação dos dados. Resultados: A análise dos dados 

gerou como categorias: Vivenciando a falta de efetividade no Serviço de Atendimento 

Médico de Urgência: uma das familiares cuidadoras relatou que necessitou do 

atendimento da ambulância, no entanto, os profissionais demoraram muito para chegar e 

prestar o atendimento à CDT, por este motivo, necessitou encontrar outros meios para 

levar a criança ao hospital; Vivenciando a falta de adaptação do Domicílio para o 

cuidado a CDT: relataram dificuldades para cuidar a CDT em seu domicilio por não 

apresentarem condições financeiras de adaptar a casa em relação à infraestrura, sendo um 

risco levar a criança para casa devido aos cômodos frios e pequenos, dificultando na hora 

de dar banho além de não conseguir locomover com a cadeira de rodas especial; 

Vivenciando dificuldades na Escola Regular: afirmaram a necessidade da CDT ser 

acompanhada por uma monitora exclusiva na escola regular devido às limitações, no 

entanto, a direção da escola não apresenta condições de receber a criança por não 

proporcionar os cuidados especiais que necessita; Apresentando dificuldades para 

cuidar frente a necessidade do uso de tecnologias: relataram as dificuldades no 

manuseio dos dispositivos tecnológicos como sondas para alimentação e gesso para 



 

correção ortopédica; Tendo dificuldades de manter-se no emprego: as familiares 

relatam que não podem trabalhar fora do lar, devido aos cuidados com a CDT, que não 

recebem o salário integral quando cuidam CDT no hospital e, além disso, seus maridos 

encontram-se desempregados; Convivendo com os problemas de saúde da CDT: a 

CDT apresenta diversas internações  devido às sequelas que a doença ocasiona. Estas 

internações acontecem por problemas como: dificuldades respiratórias, pneumonias 

recorrentes, anemia, pneumonias por aspiração, perda de peso, crises convulsivas, otites, 

dificuldades na alimentação, entre outros; Convivendo com os problemas de saúde do 

familiar cuidador: os familiares referiram que desenvolveram problemas de saúde 

devido aos cuidados com a CDT como locomover a criança e dar banho; Tendo medo 

da morte da CDT: relataram ter medo de que algo de ruim aconteça com CDT, levando 

a mesma à morte; Enfrentando o preconceito: sofrem com o preconceito vivenciado 

pela CDT diariamente, na rua, no transporte coletivo e na própria família ao percebem as 

pessoas cochichando e questionado o motivo de a criança ter nascido com deficiência e 

também se afastarem do convívio delas por não aceitarem a condição de saúde. 

Conclusão: Os dados possibilitaram concluir que a atuação do enfermeiro junto à família, 

em especial ao familiar cuidador é importante. Enfatiza-se a necessidade do enfermeiro 

participar ativamente de todo o processo de cuidado familiar à criança, orientando e 

intervindo de acordo com suas necessidades cotidianas de apoio e informação, 

oportunizando-os compreender a condição e o momento que estão vivendo. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: Concluiu-se que a atuação do 

enfermeiro junto à família, em especial ao familiar cuidador, é importante, orientando e 

intervindo de acordo com suas necessidades cotidianas de apoio e informação.  

Descritores: Crianças com deficiências. Tecnologia. Família. Enfermagem.  
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ATIVIDADE REALIZADA EM COMUNIDADE DE RECICLADORES DE 

LIXO: VIVÊNCIA DA DISCIPLINA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 

SAÚDE. 

Isadora Gautério de Moraes120; Kellen Amaral Costa121; Lisiele Pereira Gomes122; 

Vitória Gargetti Kickhöfel123; Nalú Pereira da Costa Kerber124. 

 

INTRODUÇÃO: Baseado na concepção defendida por Paulo Freire, a relação entre a 

Universidade e a Sociedade deve se processar em uma perspectiva não autoritária, de 

diálogo e construção conjunta, com vista à transformação da realidade que oprime. Essa 

relação pressupõe uma extensão universitária comunicativa1. A disciplina optativa de 

Extensão Universitária em Saúde, tendo entre um dos seus objetivos “Promover discussão 

e reflexão acerca da necessária articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, de 

forma indissociável viabilizando a relação transformadora entre universidade e 

sociedade”, desenvolveu um trabalho extensionista, visando atender as necessidades de 

mulheres atuantes em uma recicladora de lixo, do município do Rio Grande/RS. 

OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem em atividade final da 

disciplina de Extensão Universitária em Saúde. METODOLOGIA: A ideia da ação 

surgiu como avaliação final da disciplina de Extensão Universitária em Saúde. O local 

para a ação foi selecionado a partir da indicação da coordenadora do Núcleo de 

Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio Grande, por ser um grupo 

carente de ações de todos os tipos. Em um dos dias definidos para encontro da disciplina, 

a turma se deslocou até a comunidade de reciclagem, situada no bairro Santa Rita de 

Cássia, para conversar com as mulheres e discutir suas necessidades, de modo a elencar 

ações que as contemplassem e desenvolver atividades que viessem a suprir suas 
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necessidades, principalmente de saúde. As mulheres manifestaram interesse em temas 

como: drogadição, tabagismo, segurança do trabalhador, saúde da mulher, prevenção de 

doenças e hábitos saudáveis. A partir dessa conversa, o grupo convidou profissionais de 

saúde do Hospital Universitário e Escola de Enfermagem para participar conjuntamente 

da ação já agendada com as mulheres. No dia 29/11/2018, as acadêmicas, junto com a 

docente responsável e demais profissionais da saúde foram até o local do projeto para 

realizar as atividades. Essas atividades de extensão eram rodas de conversa sobre diversos 

assuntos, como prevenção de acidentes de trabalho, drogas, hábitos alimentares e métodos 

contraceptivos. Houve, também, a realização de exames de Papanicolau, verificação da 

pressão arterial e coleta de dados para encaminhamento para atendimento no Hospital 

Universitário. RESULTADOS: Foram verificadas as necessidades de saúde, a ausência 

de compreensão acerca do processo saúde/doença, correlacionadas com a possível 

ausência da prevenção na atividade sexual cotidiana, o desconhecimento sobre as infeções 

sexualmente transmissíveis (ISTs), o desprovimento nas práticas de uma alimentação 

saudável e outras dúvidas que ao longo do processo do cuidar do ser humano, foram sendo 

sanadas. O cuidado em enfermagem é permeado por ações educativas para a promoção 

da saúde e prevenção das doenças com o intuito de proporcionar a autonomia dos sujeitos 

no processo do cuidar, fornecendo-lhes informações, habilidades e instrumentos, que os 

tornem aptos para escolha de comportamento, atitudes e relacionamentos interpessoais 

produtores da saúde. Diante disso, o processo de promoção da saúde processou-se em 

forma de círculo, onde as mulheres de diferentes faixas etárias foram divididas em grupos, 

organizando as cadeiras de forma que permitisse que todas se olhassem, proporcionando 

uma interação entre elas. Neste mesmo contexto, graduandas de enfermagem, docentes, 

enfermeiros (as) e outros profissionais de diferentes áreas da saúde distribuíram-se de 

forma a dar início as discussões propostas pelo grupo. Ao iniciar o diálogo, foram 

inseridas falas sobre os assuntos já citados e perante as reflexões, surgiram as dúvidas que 

foram esclarecidas conforme a necessidade de cada participante. A ação deu continuidade 

com o processo de coleta de material para exame Papanicolau das mulheres, tendo uma 

participação satisfatória dos grupos. Percebeu-se que é necessário desenvolver ações de 

educação em saúde para proporcionar ao indivíduo conhecimento para sua prática diária 

no processo do cuidado. DISCUSSÃO: Acredita-se que a realização desta ação 

proporcionou aos discentes uma vivência enriquecedora fora do âmbito acadêmico e 

hospitalar, possibilitando um novo olhar para a atuação da enfermagem na promoção à 

saúde principalmente nas regiões mais carentes da nossa cidade, que na maioria das vezes 

não tem livre acesso ao atendimento de saúde e a uma educação de qualidade. Em relação 

aos recicladores, as ações praticadas pelos acadêmicos permitiu um novo olhar e a 

reflexão sobre a responsabilidade do cuidado da própria saúde, despertando nos 

trabalhadores o desejo de obterem consultas de enfermagem algo que até então era 

desconhecido por eles. A concepção do autocuidado é uma construção cotidiana que tem 



 

o ser humano como foco principal2, ao olhar por essa ótica a compreensão dos diversos 

tipos de cuidados são influenciados pelos  fatores  como a cultura, questão social, nível 

de educação entre outros, e ajudam a auxiliar e diminuir a barreira que separa 

profissionais da saúde, pesquisadores e usuários/as do Sistema de Saúde (SUS)3  

CONCLUSÃO: Por meio da  atuação da disciplina as acadêmicas puderam contemplar 

a tríade do ensino, da pesquisa e da extensão proporcionando assistência de saúde aos 

trabalhadores da comunidade,  exercendo  a educação em saúde e promovendo o auto 

cuidado dos mesmos. A disciplina optativa de Extensão Universitária em Saúde permitiu 

a troca de conhecimento e possibilitou a atuação prática do saber adquirido na academia 

pelas discentes. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: 

Procurou-se entender as questões relacionadas a funcionalidade do cuidado, necessidades 

e incertezas das mulheres, tendo como meta contribuir para os desafios em cuidar do ser 

humano, na sua integralidade e equidade. O projeto traz como contribuição social o 

redimensionamento do cuidado ao ser humano em vulnerabilidade social em seu 

ambiente, amparada no desconhecimento. Acredita-se que o espaço que acolhe esse ser 

humano contém uma gama de sentimentos, emoções, experiências e associa múltiplos 

conceitos e significados da relação do ambiente e o processo do cuidado. Na teoria e na 

formação da enfermagem, os campos de ensino, pesquisa/extensão e assistência contém 

a relação do ser humano e seus ambientes de cuidado a partir do olhar que aproxima o 

conceito multidimensional apresentada pelos profissionais. Sendo assim poderá ser 

proporcionada uma reflexão do pensamento, considerando a visão da incerteza e a 

condição humana, na qual os ambientes/tecnologias constituem-se como parte do cuidado 

por somar as experiências/habilidades de cada ser humano4. 

DESCRITORES: Ensino, Extensão, Enfermagem. 

Seminário de Graduação 

Referências 

1.Freire P. Extensão ou comunicação? 8ª ed. Rio de Janeiro: Paz terra, 1985. 

2.Sehnem GD, Pereira FW, Schmalfuss JM, Lipinski JM, Fonseca AD, Ressel LB. 

Conhecimentos e Práticas de Mulheres Acerca da Prevenção de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis. Rev Enf Ufpe Online, Recife, 2014, 8(10):3275-81. Disponível em: 

file:///C:/Users/Lab-01/Downloads/10057-19622-1-PB.pdf Acesso em: 22 abril 2019. 

3.Silva ICN, Santos MVS, Campos LCM, Silva DO, Porcino CO, Oliveira JF. 

Representações sociais do cuidado em saúde de pessoas em situação de rua. Revista da 

Escola de Enfermagem [internet], 2018, 52:1-7. São Paulo. Disponível em 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342018000100409&lang=pt> Acesso em: 22 abril 2019. 

file:///C:/Users/146051/Downloads/10057-19622-1-PB.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342018000100409&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342018000100409&lang=pt


 

4.Barros EJL. O Cuidado de Enfermagem complexo, ecossistêmico e 

gerontotecnológico ao idoso estomizado. 2012. 171f. Tese (Doutorado em 

Enfermagem) – Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal do 

Rio Grande, Rio Grande/ RS, Brasil, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE REALIZADA EM COMUNIDADE DE RECICLADORES DE 

LIXO: VIVÊNCIA DA DISCIPLINA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM 

SAÚDE. 

 

Vitória Gargetti Kickhöfel ¹; Kellen Amaral Costa2; Isadora Gautério de Moraes3; 

Lisiele Pereira Gomes4; Nalú Pereira da Costa Kerber5. 

 

INTRODUÇÃO: Baseado na concepção defendida por Paulo Freire, a relação entre a 

Universidade e a Sociedade deve se dar por uma perspectiva não autoritária, de diálogo 

e construção conjunta, com vista à transformação da realidade que oprime. Essa relação 

pressupõe uma extensão universitária comunicativa1. A disciplina optativa de Extensão 

Universitária em Saúde, tendo entre um dos seus objetivos “Promover discussão e 

reflexão acerca da necessária articulação entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, de 

forma indissociável viabilizando a relação transformadora entre universidade e 

sociedade”, desenvolveu um trabalho extensionista, visando atender as necessidades de 

mulheres catadoras de lixo, na Comunidade Santa Rita de Cássia, no município do Rio 

Grande/RS. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem em 

atividade final da disciplina de Extensão Universitária em Saúde. METODOLOGIA: 

A ideia da ação surgiu como avaliação final da disciplina de Extensão Universitária em 

Saúde. Em um dos dias definidos para encontro da disciplina, a turma se deslocou até a 

comunidade para conversar com as mulheres da comunidade e discutir suas 

necessidades, de modo a elencar ações que as contemplassem e desenvolver atividades 

que viessem a suprir suas necessidades, principalmente de saúde. As mulheres 

manifestaram interesse tem temas como: drogadição, tabagismo, segurança do 

trabalhador, saúde da mulher, prevenção de doenças e hábitos saudáveis. A partir dessa 

conversa, o grupo convidou profissionais de saúde do Hospital Universitário e Escola de 

Enfermagem para participar conjuntamente da ação já agendada com as mulheres. No 

dia 29/11/2018, as acadêmicas, junto com a docente responsável e demais profissionais 

da saúde foram até o local do projeto para realizar as atividades. Essas atividades de 

extensão eram rodas de conversa sobre diversos assuntos, como prevenção de acidentes 

de trabalho, drogas, hábitos alimentares e métodos contraceptivos. Houve, também, a 

realização de exames de Papanicolau, verificação da pressão arterial e coleta de dados 

para encaminhamento para atendimento no Hospital Universitário. RESULTADOS: 

Foram verificadas as necessidades de saúde, a ausência de compreensão acerca do 

processo saúde/doença, correlacionadas com a possível ausência da prevenção na 

atividade sexual cotidiana, o desconhecimento sobre as infeções sexualmente 



 

transmissíveis (ISTs), o desprovimento nas práticas de uma alimentação saudável e 

outras dúvidas que ao longo do processo do cuidar do ser humano, foram sendo 

sanadas. O cuidado em enfermagem é permeado por ações educativas para a promoção 

da saúde e prevenção das doenças com o intuito de proporcionar a autonomia dos 

sujeitos no processo do cuidar, fornecendo-lhes informações, habilidades e 

instrumentos, que os tornem aptos para escolha de comportamento, atitudes e 

relacionamentos interpessoais produtores da saúde. Diante disso, o processo de 

promoção e prevenção a saúde processou-se em forma de círculo, onde as mulheres de 

diferentes faixas etárias foram divididas em grupos, organizando as cadeiras de forma 

que permitisse que todas se olhassem, proporcionando uma interação entre elas. Neste 

mesmo contexto, graduandas de enfermagem, docentes, enfermeiros (as) e outros 

profissionais de diferentes áreas da saúde distribuíram-se de forma a dar início as 

discussões propostas pelo grupo. Ao iniciar o diálogo, foram inseridas falas sobre os 

assuntos já citados e perante as reflexões, surgiram as dúvidas que foram esclarecidas 

conforme a necessidade de cada participante. A ação deu continuidade com o processo 

de coleta de material para exame Papanicolau das mulheres, tendo uma participação 

satisfatória dos grupos. Percebeu-se que é necessário desenvolver ações de educação em 

saúde para proporcionar ao indivíduo conhecimento para sua prática diária no processo 

do cuidado. DISCUSSÃO: Acredita-se que a realização desta ação proporcionou aos 

discentes uma vivência enriquecedora fora do âmbito acadêmico e hospitalar, 

possibilitando um novo olhar para a atuação da enfermagem na promoção à saúde 

principalmente nas regiões mais carentes da nossa cidade, que na maioria das vezes não 

tem livre acesso ao atendimento de saúde e a uma educação de qualidade. Em relação 

aos recicladores que trabalham na Comunidade Santa Rita de Cássia, as ações 

praticadas pelos acadêmicos permitiu um novo olhar e a reflexão sobre a 

responsabilidade do cuidado da própria saúde, despertando nos trabalhadores o desejo 

de obterem consultas de enfermagem algo que até então era desconhecido por eles. A 

concepção do autocuidado é uma construção cotidiana que tem o ser humano como foco 

principal2, ao olhar por essa ótica a compreensão dos diversos tipos de cuidados são 

influenciados pelos  fatores  como a cultura, questão social, nível de educação entre 

outros, e ajudam a auxiliar e diminuir a barreira que separa profissionais da saúde, 

pesquisadores e usuários/as do Sistema de Saúde (SUS)3  CONCLUSÃO: Por meio da  

atuação da disciplina as acadêmicas puderam contemplar a tríade do ensino, da pesquisa 

e da extensão proporcionando assistência de saúde aos trabalhadores da comunidade,  

exercendo  a educação em saúde e promovendo o auto cuidado dos mesmos. A 

disciplina optativa de Extensão Universitária em Saúde permitiu a troca de 

conhecimento e possibilitou a atuação prática do saber adquirido na academia pelas 

discentes. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Procurou-

se entender as questões relacionadas a funcionalidade do cuidado, necessidades e 



 

incertezas das mulheres, tendo como meta contribuir para os desafios em cuidar do ser 

humano, na sua integralidade e equidade. O projeto traz como contribuição social o 

redimensionamento do cuidado ao ser humano em vulnerabilidade social em seu 

ambiente, amparada no desconhecimento. Acredita-se que o espaço que acolhe esse ser 

humano contém uma gama de sentimentos, emoções, experiências e associa múltiplos 

conceitos e significados da relação do ambiente e o processo do cuidado. Na teoria e na 

formação da enfermagem, os campos de ensino, pesquisa/extensão e assistência contém 

a relação do ser humano e seus ambientes de cuidado a partir do olhar que aproxima o 

conceito multidimensional apresentada pelos profissionais. Sendo assim poderá ser 

proporcionada uma reflexão do pensamento, considerando a visão da incerteza e a 

condição humana, na qual os ambientes/tecnologias constituem-se como parte do 

cuidado por somar as experiências/habilidades de cada ser humano4. 

 

DESCRITORES: Ensino, Extensão, Diálogo Universitário, Educação em Saúde, 

Enfermagem. 
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A INSERÇÃO DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA À 

PARTURIENTE 

Bruna Rodrigues dos Reis125, Cíntia de Souza Santana126, Andrea de 

Paula127, Maria Elisângela Soares Mendes128, Débora dos Santos 

Rodrigues129. 

 

Introdução: O parto humanizado passa por um modelo assistencial que proporciona a 

mulher benefícios físicos e psicológicos, deixando-a como centro de todo o processo, para 

isso deve-se encoraja-la a adaptar o ambiente às suas necessidades, com acompanhamento 

e segurança oferecida pelo profissional de saúde.¹ O momento do parto pode ser percebido 

pela mulher como um período angustiante, uma vez que a mulher se encontra, geralmente, 

em um ambiente pouco familiar, em uma unidade hospitalar.² Em vista disso, a atuação 

da equipe de enfermagem se mostra como imprescindível na assistência à parturiente. Os 

profissionais atuantes nessa equipe compreendem o trabalho de parto e parto humanizado 

como um conjunto de medidas assistenciais e de comportamento diferenciados, em que 

devem buscar o bem-estar da mulher durante o processo de parturição, colocando-a como 

protagonista da situação, respeitando seus desejos e preferências como propósitos a serem 

atingidos.¹ Na graduação, o estudante de enfermagem tem a experiência com esse tipo de 

cuidado, porém, de forma pouco participativa, em virtude do limite acadêmico da carga 

horária das disciplinas. O desejo de estar inserido efetivamente e por mais tempo nos 

aspectos da assistência durante o parto, complementando sua formação e se aproximando 

das necessidades reais das parturientes, o estudante de enfermagem tem se inserido no 

Projeto de Extensão “Cuidado humanizado no trabalho de parto e parto”. Objetivo: 

Relatar a experiência do estudante de enfermagem em um projeto de extensão de atenção 

à parturientes. Metodologia: Este é um relato de experiência relativo à vivência de 

acadêmicas de enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande, no projeto de 

extensão intitulado “Cuidado humanizado no trabalho de parto e parto” o qual apresenta 

como objetivo oferecer apoio, suporte e cuidado às mulheres que estão em trabalho de 

parto. O projeto é desenvolvido no Centro Obstétrico, do Hospital Universitário Dr. 
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129Acadêmica de Enfermagem do 7° semestre da Universidade Federal do Rio Grande. Email: debora-

enfermagem@hotmail.com  
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Miguel Riet Corrêa Jr, durante o período diurno, sob a supervisão de enfermeiras 

obstétricas. As acadêmicas de enfermagem sinalizam com seus horários livres da 

graduação e uma bolsista do Grupo Viver Mulher elabora a escala de atuação no projeto, 

de modo a contemplar todas as voluntárias e não sobrecarregar o setor. O horário de 

realização a ser cumprido é de seis horas, seguindo o horário de trabalho das enfermeiras 

supervisoras. Resultados: Como parte do projeto de extensão as acadêmicas de 

enfermagem atuam desde a internação da mulher em trabalho de parto, realizando uma 

escuta atenciosa, com acolhimento respeitoso, até o período de pós-parto e sua 

transferência apara a unidade de internação obstétrica. Durante os atendimentos são 

ofertados métodos não farmacológicos para alívio da dor (MNFAD) de acordo com a 

individualidade de cada gestante, como uso da bola de parto, banho de aspersão, 

massagens, aromaterapia, musicoterapia, deambulação e etc. São utilizadas também 

técnicas de relaxamento, que auxiliam no desenvolvimento do trabalho de parto, como o 

controle da respiração e mentalização positiva de desfecho do parto. Após o momento 

parturitivo, os alunos também realização ações educativas como orientação sobre 

aleitamento materno, cuidados com o recém nascido, cuidados com o puerpério e sobre o 

vínculo mãe e bebê. Através da vivência de campo, nota-se que tais medidas são 

extremamente úteis, proporcionando a gestante uma maior tranquilidade e 

empoderamento durante o processo parturitivo, além de auxiliar na evolução mais rápida 

do trabalho de parto. Podemos perceber também que a mulher vivencia uma experiência 

positiva no nascimento do seu filho. A Organização Mundial de Saúde (OMS) apresenta 

recomendações para o atendimento ao parto normal e classifica os métodos não 

farmacológicos de alívio da dor do parto como “condutas que são claramente úteis e que 

deveriam ser encorajadas”. São estratégias utilizadas no trabalho de parto para aumentar 

a tolerância à dor, possibilitando benefícios para a maior parte das mulheres.2O projeto 

de extensão desperta diversas experiências que vai além dos conceitos teóricos ofertados 

em aula. Na vivência do projeto, consegue-se ver o quão único é o momento do 

nascimento. Quando chega-se no centro obstétrico, ainda com a ideia que o maior índice 

é o de cesarianas desnecessária, ao ser inserida na equipe consegue-se ver que na realidade 

apoiam as práticas de humanização da assistência ao parto e nascimento.4 

Conclusão(ões): Para as acadêmicas, o projeto de extensão proporciona a realização de 

atividade frequentemente, fora das disciplinas do quadro de sequência lógica, o que faz 

com que as mesmas desenvolvam melhor suas habilidades técnicas, enriquecendo suas 

experiências acadêmicas. A maior vantagem deste projeto é vivenciar emoções diversas 

durante o parto que correspondem também a liberdade e encantamento. Depois de 

vivenciar o projeto, acaba-se tendo um olhar diferenciado com as gestantes, vendo que 

estamos ali para assistir a ela e não a “fazer” o parto por ela. Mostra-se o quão grandioso 

é o fenômeno do parto e a importância de ter uma cuidado humanizado. Por se tratar de 

um estudo tipo relato de experiência, tem suas limitações provenientes de memórias e 



 

vivências das acadêmicas. Portanto, seria necessário mais pesquisas com maiores níveis 

de evidência sobre o assunto. Contribuições/implicações para a Enfermagem: As 

atividades desenvolvidas neste projeto de extensão contribuem para a formação de futuros 

profissionais, sensibilizados quanto a humanização da assistência a mulher, ao recém-

nascido e a família, já que o nascimento é um evento único. Assim como estimular a 

equipe e professores a continuar com tais cuidados e a melhorar a assistência cada vez 

mais. Estar inserido e vivenciar a enfermagem obstétrica, auxilia na superação de 

dificuldades e práticas não vistas na disciplina de saúde da mulher. Com isso, realizar 

uma assistência participativa, criativa e transformadora, sensibilizando um cuidar 

diferenciado à mulher no processo de parturição.  

Descritores:  Parturiente, Enfermagem Obstétrica 

Seminário de Graduação 
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A REDE DE APOIO SOCIAL PARA O CUIDADO À CRIANÇA 

DEPENDENTE DE TECNOLOGIAS 

Franciélle Corrêa Souza1, Cássia Martins Barbosa2, Pâmela Kath de Oliveira 

Nörnberg3, Dóris Ribeiro Farias4, Giovana Calcagno Gomes5. 

 

Introdução: O acesso às tecnologias modernas e sofisticadas permitiu o aumento da 

sobrevida de crianças que antes não sobreviveriam, como recém-nascidos pré-termo 

extremos, portadores de malformações congênitas e doenças crônicas, criando uma nova 

clientela que precisa ser atendida nos serviços de saúde e que demanda um alto nível de 

cuidado da sociedade: a criança dependente de tecnologias. Crianças com Necessidades 

Especiais de Saúde (CRIANES) são aquelas que necessitam de cuidados especiais, uma 

vez que possuem certas limitações, ou seja, são aquelas que necessitam de tecnologias 

específicas para sua sobrevivência e cuidado1. Entre as tecnologias cita-se o uso de 

dispositivos como nebulizadores, respiradores e aspiradores artificias, sondas para 

nutrição e alimentação, bolsas de estomias. Outra nomenclatura utilizada para 

identificar estas crianças dependentes de tecnologias é CDT. Essas demandam uma série 

de cuidados que são do domínio dos profissionais de saúde e necessitam de dispositivos 

adequados para assegurar condições mínimas de qualidade de vida2. Durante as 

internações hospitalares observa-se o empenho do familiar cuidador em aprender e 

executar os cuidados à criança, pois terão que realizá-los em casa após a alta, sendo 

necessário que esta seja incluída no processo de cuidado à criança, ainda em âmbito 

hospitalar. Assim, observa-se a importância que existe no papel do enfermeiro, sendo 

ele o responsável por conhecer as dúvidas, medos e anseios, educando este familiar 

cuidador, permitindo que este se sinta seguro e instrumentalizado para desenvolver o 

cuidado à CDT, que são crianças que necessitam de apoio tanto dos profissionais de 

saúde como de sua família.  

1 Acadêmica de Enfermagem da 7° série do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande/FURG. E-mail: francielle_c.souza@hotmail.com 

2 Acadêmica de Enfermagem da 7º série do Curso de Graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande/FURG. E-mail: cassiaflauta17@gmail.com 

3 Enfermeira. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande/FURG. Membro do Grupo de Pesquisa Gepesca/FURG. 



 

4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande/FURG. 

5  Enfermeira. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande/FURG. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Gepesca/FURG. 

 

A família, também, necessita de uma rede de apoio na qual possa se amparar para que o 

cuidado à criança seja realizado da melhor forma possível por todos os membros da 

família, direta ou indiretamente. Faz-se necessário que a formação dos enfermeiros 

transcenda as práticas e técnicas hospitalares e visualize o âmbito domiciliar como um 

espaço para cuidados de saúde, instrumentalizando o cuidador para o retorno ao lar com 

sua CDT3. Com os frequentes casos de hospitalização dessas crianças, tem-se observado 

como é importante que a equipe de enfermagem, principalmente o enfermeiro, fique 

atenta para tornar o ambiente hospitalar o menos traumático possível tanto para a 

criança hospitalizada quanto para o seu familiar cuidador, permitindo a criação de 

espaços de apoio e escuta atenta, fazendo com que sejam criados vínculos afetivos entre 

profissionais de enfermagem, a criança e seu familiar cuidador. Ao vivenciar a relação 

com a família de uma CDT, o enfermeiro estuda e desenvolve sua prática de 

aprendizado e de ensino sobre o cuidado humano, criando o fazer profissional e, nesse 

processo de aprender/ensinar/criar, ele concebe, organiza e expressa ações de cuidado. 

Objetivo: Conhecer as vivências de famílias no cuidado às crianças dependentes de 

tecnologias. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva e 

exploratória no primeiro semestre de 2014. Os dados foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas com treze familiares cuidadores de crianças dependentes de 

tecnologias atendidas em uma Unidade de Pediatria de um hospital universitário do sul 

do país e submetidos à Análise Temática. Resultados: A análise dos dados gerou como 

categoria: Recebimento de ajuda da rede de apoio social para o cuidado à criança: 

Embora as dificuldades dessas famílias sejam muitas, elas relatam em suas falas que 

encontraram apoio e auxílio de pessoas e instituições que as ajudaram a superar ou 

mesmo amenizar o sofrimento causado pela doença da criança. Encontraram uma rede 

de apoio que se entrelaça para que as necessidades dos familiares cuidadores e da 

criança sejam atendidas da melhor maneira possível. O atendimento em redes sociais 

apresenta-se como necessário para o processo de cuidar da criança portadora de doença 

crônica e dependente de tecnologia. As cuidadoras relatam que, quando a doença se 

instala, toda ajuda é importante, mas principalmente poder contar com uma equipe 

multiprofissional que oriente, explique sobre a doença e sobre cuidados que devem ser 



 

prestados, que forneça subsídio para o cuidado no hospital e domicílio, tudo isso se 

apresenta como fundamental no cuidado à criança. A cuidadora principal, em algumas 

famílias, conta com o apoio de familiares como avós, irmãos, cunhadas, sogras, 

vizinhas, mães e pais oferecendo carinho e colaborando na prestação do cuidado, 

tornando este menos penoso para o familiar cuidador principal, permitindo que o 

mesmo realize outras atividades. Isso possibilita que a criança dependente de tecnologia 

interaja com outras pessoas, impedindo dessa forma seu isolamento e convívio apenas 

do familiar cuidador principal. Contribuições/implicações para a Enfermagem: 

Acredita-se que este estudo possibilitou a compreensão da experiência de famílias no 

processo de cuidar da criança dependente de tecnologias em seu cotidiano, subsidiando 

as intervenções da enfermagem nessas situações. O advento do uso de tecnologias de 

cuidado na infância sugere a atenção do enfermeiro a essas crianças e suas famílias, 

uma vez que esse profissional poderá estabelecer ações de prevenção de sequelas, 

planejamento de ações específicas de cuidado e avaliações mais objetivas, tanto da 

criança como da dinâmica familiar, tornando-se fonte efetiva de apoio e suporte.  

Descritores: Enfermagem. Crianças portadoras de deficiência. Doença crônica.  
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IMPLICAÇÕES DO APRAZAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A 

PRÁTICA CLÍNICA DO ENFERMEIRO 

 

Adrieli Quaresma130; Ana Paula Mousinho Tavares 131; Jamila Geri Tomaschewski 

Barlem3 

 

INTRODUÇÃO: A administração de medicamentos é uma atividade cotidiana no 

ambiente hospitalar que interliga diferentes áreas do conhecimento, como Enfermagem, 

Farmácia e Medicina. Esta envolve a prescrição médica, a dispensação pela farmácia, o 

aprazamento, o preparo, a administração e a monitorização pela equipe de enfermagem1. 

Destaca-se que o aprazamento é uma atividade privativa do enfermeiro. Este ato consiste 

na organização da terapêutica farmacológica, ou seja, na determinação e no registro 

preciso dos horários nos quais as medicações prescritas devem ser administradas. Por se 

tratar de uma tarefa complexa, requer do profissional um amplo conhecimento prévio 

acerca das indicações, ações, reações e contra-indicações dos medicamentos, a fim de 

evitar interações que possam prejudicar o processo terapêutico instituído ao paciente2. 

Em muitas instituições, são utilizados protocolos que estabelecem horários fixos para a 

administração de medicamentos, conforme a classe dos fármacos. A literatura mostra que 

esse tipo de padronização favorece a incidência de interações medicamentosas acidentais 

e, consequentemente, a ocorrência de eventos adversos e danos3. Diante disso, para 

minimizar a ocorrência desses incidentes, o enfermeiro precisa ter conhecimento razoável 

das principais medicações utilizadas em seu local de trabalho. OBJETIVO: Relatar a 

experiência na análise do aprazamento de medicamentos em unidade clínica de internação 

de pacientes adultos/idosos. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, o 

qual possibilita a apresentação de vivências acadêmicas e/ou profissionais de interesse à 

comunidade científica, por meio da reflexão e discussão sobre uma ou mais ações 

experienciadas4. O objeto deste relato são as experiências vivenciadas pelas autoras em 

uma atividade teórico-prática, proposta na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Enfermagem Hospitalar com Ênfase em Adulto e Idoso nas Intercorrências Clínicas, 

numa unidade de internação de pacientes adultos/idosos, no mês de março de 2019. A 

atividade foi desenvolvida em duas etapas: no primeiro momento, identificou-se as 

medicações que mais se repetiam entre os pacientes que encontravam-se internados. 
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Posteriormente, buscou-se na literatura científica as indicações, os efeitos esperados, as 

reações adversas e as interações das medicações selecionadas. A partir disso, 

correlacionou-se os achados com os diagnósticos clínicos, assim como também com os 

aprazamentos realizados pelos enfermeiros da unidade, a fim de identificar possíveis 

interações medicamentosas. RESULTADOS: As medicações selecionadas foram 13: 

ácido acetilsalicílico (AAS) 100mg, um comprimido, via oral, uma vez ao dia, aprazado 

para às 12h; Ampicilina 1g + Sulbactam 2g, um frasco, via endovenosa, quatro vezes ao 

dia, aprazado para 24h, 06h, 12h e 18h; Azitromicina 500mg, um comprimido, via oral, 

uma vez ao dia, aprazado para 16h; Clopidogrel 75mg, um comprimido, via oral, uma vez 

ao dia, aprazado para às 10h; Dipirona 500mg, uma ampola, via endovenosa, se 

necessário; Espironolactona 25mg, um comprimido, via oral, uma vez ao dia, aprazado 

para às 10h; Furosemida 20mg, uma ampola, via endovenosa, uma vez ao dia, aprazada 

para às 10h; Heparina 5000UI, uma ampola, via subcutânea, duas vezes ao dia, aprazada 

para 10h e 22h; Hidrocortisona 500mg, um frasco, via endovenosa, três vezes ao dia, 

aprazada para 24h, 08h e 16h; Losartana Potássica 25mg, dois comprimidos, via oral, de 

12 em 12h, aprazada para 08h e 20h; Metformina 850mg, um comprimido, via oral, duas 

vezes ao dia, aprazada para 12h e 18h; Metoclopramida 10mg, uma ampola, via 

endovenosa, se necessário; Omeprazol 20mg, dois comprimidos, uma vez ao dia, 

aprazado para às 06h; Ondansetrona 8mg, uma ampola, de oito em oito horas, se 

necessário; Sinvastatina 20mg, dois comprimidos, via oral, uma vez ao dia, aprazada para 

às 22h; e Tramadol 100mg, uma ampola, via endovenosa, de seis em seis horas, se 

necessário. Dessa forma, correlacionou-se o uso de Ampicilina 2g + Sulbactam 1g como 

tratamento da pneumonia; AAS, Heparina e Clopidogrel como profilaxia contra eventos 

cardiovasculares, como o acidente vascular encefálico (AVE) e o infarto agudo do 

miocárdio (IAM); Losartana Potássica, Espironolactona e Furosemida como tratamento 

da hipertensão arterial sistêmica (HAS) e insuficiência cardíaca (ICC); Sinvastatina como 

tratamento da hipercolesterolemia; Metformina e Insulina Regular como tratamento da 

diabetes; Dipirona e Tramadol como analgésicos; Omeprazol como tratamento da 

gastrite; e Hidrocortisona para controle da asma5. Verificou-se a possibilidade de 11 

interações medicamentosas. Destacou-se como principal risco as hemorragias, devido a 

interação entre AAS, Heparina e Clopidogrel5. A primeira medicação estava aprazada 

para duas horas após as outras, que seriam administradas no mesmo horário, 

potencializando a ação anticoagulante e anti-agregante plaquetária. Identificou-se, 

também, possível interação dessas medicações com o Omeprazol, que retarda a 

eliminação de anticoagulantes, aumentando seu tempo de meia-vida e, 

consequentemente, o risco de hemorragias5. Embora o Omeprazol estivesse aprazado para 

quatro horas antes da Heparina e do Clopidogrel e seis horas antes do AAS, seu período 

de ação era compatível com esses horários. Nesse caso, as condutas indicadas seriam 

discutir com a equipe médica a possibilidade de suspensão de uma ou mais dessas 



 

medicações e/ou apraza-las em horários diferentes, com intervalos de tempo maiores, 

para que o seu pico de ação não coincida5. Constatou-se, ainda, possível interação entre 

Losartana Potássica, Espironolactona e Furosemida. A primeira estava aprazada para duas 

horas antes das demais, que seriam administradas no mesmo horário, coincidindo o pico 

de ação das três. Essas medicações associadas podem ocasionar picos hipotensivos. Além 

disso, a interação entre Losartana Potássica e Espironolactona pode causar 

hiperpotassemia5. Sabe-se que tais medicações costumam ser combinadas no tratamento 

farmacológico da ICC, no entanto, torna-se importante avaliar regularmente a pressão 

arterial e os níveis de eletrólitos séricos do indivíduo que realiza tratamento 

farmacológico com esse tipo de combinação, a fim de evitar os desconfortos e riscos 

advindos da hipotensão e/ou da hiperpotassemia. Se os índices pressóricos apresentarem 

flutuações ou os níveis sanguíneos de potássio estiverem elevados, podem ser necessários 

reajustes de doses das referidas medicações, conforme adequações realizadas pelo médico 

prescritor. Embora a Hidrocortisona não apresentasse interações com as demais 

medicações prescritas, verificou-se que ela pode causar hipertensão e descompensação da 

ICC. Diante disso, é essencial que seu uso seja suspenso em indivíduos com ICC logo 

que esteja estabilizada a crise asmática. CONCLUSÃO: A atividade realizada permitiu 

o aprofundamento teórico em relação as principais medicações utilizadas em pacientes 

adultos e idosos internados. Por ter sido realizada durante estágios de prática hospitalar, 

forneceu a práxis, ou seja, foi possível aliar a teoria à prática facilitando o processo de 

aprendizagem. Além disso, a discussão realizada deixou claro o importante papel da 

enfermagem, que vai muito além de administrar uma medicação, requer uma análise 

crítica sobre as medicações que estão sendo prescritas e o cuidado com a distribuição dos 

horários. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Acredita-se que este estudo 

tenha contribuído para o aprofundamento dos conhecimentos, na área da enfermagem, 

acerca das ações e reações dos diferentes medicamentos e para desvelar fragilidades no 

processo de aprazamento das prescrições. Ademais, acredita-se que a prática possa 

fomentar a construção e implementação de um novo protocolo de aprazamento, que 

considere os aspectos relacionados às especificidades dos indivíduos e de cada 

medicação. 

  

DESCRITORES: Prescrições de medicamentos. Interações medicamentosas. 

Enfermagem. 
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INTERNAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO NA UNIDADE DE TERAPIA 

NEONATAL: SENTIMENTOS APRESENTADOS POR FAMILIARES 

 

Caroline Passos Arruda132, Vanessa da Silva Tarouco 133, Yasmin 

Moreno de Oliveira3, Carolina Vieira Nunes4, Giovana Calcagno Gomes5 
 

INTRODUÇÃO: A internação de um recém-nascido (RN) na Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal (UTIN) pode estar relacionada a diversos fatores. Os traumas sofridos 

durante a hospitalização podem deixar inúmeras marcas durante a sua vida. Assim é 

indispensável que a UTIN possua uma boa infraestrutura e profissionais capacitados a 

desempenharem os cuidados necessários ao RN1. A unidade é destinada a RNs entre 0 e 

28 dias, uma área de alta complexidade reservada a internação de pacientes com graves 

patologias. Deste modo, os neonatos necessitam de aparelhos específicos para sua 

monitorização, diagnostico e tratamento. Sendo a unidade estruturada com a finalidade 

de melhorar o estado de saúde e diminuir a mortalidade infantil2. A maioria das famílias 

não estão preparadas para esta nova rotina, tornando-se um obstáculo diário o que 

ocasiona sentimentos indesejáveis e negativos. Estes são evidenciados a cada dia pela 

impossibilidade de levar o filho para casa e intensificando a separação, aflorando assim 

momentos de angústia e vazio. O período de internação na UTIN pode ocasionar uma 

desestruturação e crise familiar. A separação do RN e da família, o medo do tratamento, 

do quadro clínico do RN e do ambiente hospitalar pode gerar inúmeras duvidas quanto 

ao presente e ao futuro. Assim, sentimentos de insegurança, medo e incerteza gera um 

desequilíbrio familiar3. As visitas realizadas aos RNs pelas mães na unidade são períodos 

muito almejados. Contudo, o final da visita é um momento extremamente doloroso, já 

que, o dia da alta hospitalar é muito desejado pelos pais. Assim, os pais apresentam um 
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estado de constante ansiedade frente a evolução clínica do RN. A equipe de enfermagem 

precisa observar a interação entre o RN e os pais, já que, estes participam diariamente nos 

cuidados prestados ao neonato durante a hospitalização. Deste modo, é de 

responsabilidade do enfermeiro identificar o estado psicológico dos acompanhantes, a fim 

de, dar apoio/suporte aos pais durante o período de hospitalização do RN4. Assim, 

acredita-se que ao identificar os sentimentos dos familiares será possível implementar 

estratégias que reduzam a angústia e o estresse dos pais durante a internação do RN na 

UTI. OBJETIVO: Reconhecer os sentimentos vivenciados pela família durante a 

internação do Recém-Nascido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório, descritivo com abordagem 

qualitativa. Foi realizado em uma UTIN de um Hospital Universitário do Sul do Brasil. 

Participaram familiares que atenderam ao critério de inclusão: ser familiar/acompanhante 

de recém-nascido internado na UTIN diariamente e ter dezoito anos ou mais. Foram 

excluídos familiares que acompanharam o recém-nascido na UTIN apenas nos horários 

de visita. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2018 por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Estes foram analisados através da Análise de Conteúdo de Laurence 

Bardin. Os princípios éticos da pesquisa foram respeitados e recebeu parecer do cepas 

número 147/2018. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Participaram do estudo 12 

familiares cuidadores, sendo 10 mães e dois pais. Sendo a média de idades de 28 anos. 

Os motivos de internação do RN na UTIN foram prematuridade (04), aspiração de 

mecônio (04), malformação pulmonar (03), malformação cardíaca (02), crise convulsiva 

(01) e sepse neonatal (01). A maioria dos pais entrevistados consideraram a presente 

situação como muito ruim. Estes sentem relataram que não estavam preparados para a 

internação do RN na UTIN, que acreditavam em um parto e pós-parto tranquilo. Os 

familiares compreendem a necessidade de internação, porém apresentam sentimentos de 

angústia, medo, ansiedade e esperança, devido à estarem separados do neonato. Muitos 

sentem-se tristes por chegarem em casa sem o RN, de quererem pegar no colo e não poder, 

de verem outras mães indo embora com os filhos e não poderem levar os seus. Assim, 

surge o sentimento de frustação pelo distanciamento com o filho. Sentimentos como 

medo também apareceram nas entrevistas, devido a incerteza do quadro clínico do 

paciente. Visto que, muitos mantem um quadro instável o que pode ocasionar em uma 

melhora ou piora durante o período de internação na UTIN. Contudo, alguns familiares 

relataram esperança e utilizam a fé em Deus como sua base, acreditando que tudo ficará 

bem no final. Embora, esta situação seja complicada, uma mãe relatou que consegue se 

manter tranquila, visto que, reconhece que o RN está em um ambiente apropriado para 

sua recuperação e cercado de profissionais competentes. O período de internação do RN 



 

na UTIN pode ocasionar um misto de emoções nos familiares. É impresendivel conhecer 

mais sobre os familiares e seus sentimentos, para que seja possível implementar 

estratégias que os auxilie durante a hospitalização do neonato5.  Os sentimentos mais 

comuns vivenciados durante esse período são angústia, tristeza, frustação, medo e 

ansiedade. A hospitalização por ser um momento de diversas barreiras como física e 

psicológica pode tornar-se um desafio para os pais, visto que, dificulta a criação do 

vínculo e o contato com o filho3. CONCLUSÃO: Através deste estudo foi possível 

identificar as reações e sentimentos vivenciados pelos familiares durante a internação do 

RN na UTIN. Quanto aos sentimentos apresentados pela família do RN hospitalizado 

observou-se que os pais relataram se sentirem tristes, amedrontados, angustiados e 

ansiosos. A frustação ocasionada pela separação do RN com a família também aparece 

no estudo. No entanto, alguns familiares demonstraram-se otimistas e esperançosos, o 

que minimiza este momento difícil. Destaca-se que os familiares consideram fundamental 

a criação e o fortalecimento do vinculo com o RN e utilizam a amamentação como 

recurso, visto que, assim é possível reduzir o impacto da internação. Portanto, conclui-se 

que os pais apresentam uma mistura de sentimentos frente ao período de internação do 

RN. De tal modo, estes são minimizados/reduzidos quando a equipe de enfermagem 

insere os pais no cuidado diário com o neonato, fortalecendo assim o vinculo pais/RN. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Espera-se que o material 

produzido pelo estudo possa contribuir para que os profissionais de UTIN elaborem 

estratégias e ações para reduzir os sentimentos gerados. Além de, desempenharem um 

cuidado humanizado voltado as necessidades da família, podendo reduzir as memórias 

traumáticas da internação.  

 

Descritores: Recém-nascido. Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Enfermagem. 
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DESGASTES À SAÚDE ENTRE TRABALHADORES DE UM SERVIÇO DE 

ASSISTÊNCIA A PACIENTES ONCOLÓGICOS 

Laís Farias Juliano134, Laurelize Pereira Rocha135, Deciane Pintanela de 

Carvalho136, Cássia Martins Barbosa137, Suelen Gonçalves de Oliveira138. 

 

Introdução: durante o processo de trabalho, os trabalhadores estão sujeitos à presença de 

desgastes à saúde, os quais podem comprometer a qualidade de vida e levar à 

afastamentos do trabalho1. O trabalho na área da saúde pode ser desfavorável, 

influenciando na condição de saúde-adoecimento dos trabalhadores, gerando desgastes a 

partir da própria atividade profissional como também do ambiente em que é realizada2. 

Na assistência a pacientes oncológicos, os desgastes podem ser evidenciados não somente 

pelo excesso de trabalho, mas pelo convívio com o sofrimento do outro, tempo de 

hospitalização, insucessos e tristezas vivenciados pelo paciente e equipe de trabalho, 

influenciando no bem-estar, na vida pessoal e profissional, fragilizando-os3. O estudo 

justifica-se devido a necessidade de conhecer os desgastes à saúde presentes nos 

ambientes de trabalho e assim melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Objetivo: 

conhecer os desgastes à saúde entre trabalhadores de um serviço de assistência a pacientes 

oncológicos. Metodologia: estudo de cunho qualitativo, descritivo e exploratório, 

realizado em um serviço de oncologia do Sul do Brasil. A coleta de dados foi realizada 

no período de abril a maio de 2018, por meio de entrevistas semiestruturadas individuais. 

Os critérios de inclusão de participantes foram: fazer parte da equipe de saúde do serviço 

de oncologia e atuar na assistência com pacientes oncológicos. Os critérios de exclusão 

se restringiram a ausência do trabalhador por motivo de férias, afastamentos ou licenças 

de qualquer natureza no período de coleta de dados. A análise dos dados foi realizada a 

partir da Análise Textual Discursiva. Os trabalhadores foram identificados pela letra T 

seguida do número da entrevista. Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/2012 e o estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Área da Saúde sob parecer nº 189/2017. Resultados: 
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participaram do estudo 14 trabalhadores de saúde, entre enfermeiras, técnicas de 

enfermagem, auxiliares de enfermagem, médicos, assistentes sociais, técnicos em 

radioterapia, técnicos em radiologia e físicas médicas. Quanto ao setor dos trabalhadores, 

cinco atuavam na quimioterapia, quatro na radioterapia, dois na quimioterapia e na 

radioterapia e três prestavam assistência em todos os setores do serviço de oncologia. A 

média de tempo de trabalho no serviço de oncologia foi de quatro anos e nove meses, 

com o mínimo de um mês e máximo de 25 anos. No trabalho com pacientes oncológicos, 

três trabalhadores não identificaram nenhum desgaste à saúde, justificando a negativa 

devido ao pouco tempo de trabalho exercido no setor. Porém, a maioria dos trabalhadores 

relataram apresentar desgastes a saúde, entre os desgastes psíquicos citaram serem 

afetados psicologicamente e o estresse decorrente do desenvolvimento das atividades com 

os pacientes oncológicos, como pode ser visualizado nas seguintes falas: “É, quando 

morre as pessoas, é o psicológico. Eu sinto bastante, às vezes eu prefiro nem ver e nem 

saber que a pessoa partiu (T1)”; “A situação de saúde dos pacientes a gente sempre 

carrega um pouquinho e o teu psíquico é atingido, ficamos abalados quando vemos um 

paciente em estado terminal (T2)”; “Estresse, só o estresse, envolvimento com pacientes, 

preocupações, eu trato câncer, então me preocupo com o bem estar das pessoas, estressa 

um pouco (T6)”; “Um pouco o psicológico, porque  lidar com paciente oncológico, tu 

não é só o técnico, tu é o psicólogo, tu é o amigo, tu é tudo (T11)”. Entre os desgastes 

físicos foram citados pelos trabalhadores alterações em mucosas oculares, nasais e orais 

diante da inalação de compostos químicos durante a manipulação com quimioterápicos, 

além de alergia na pele. Como é apresentado nas seguintes falas: “Em seguida que eu 

comecei a trabalhar aqui eu sentia a boca seca e o nariz entupido. Agora eu me 

acostumei, mas é do quimioterápico, às vezes também tem o soro que temos que furar e 

fica saindo a medicação e a gente inalando (T3)”; “A medicação é agressiva só de inalar, 

outro dia eu fui pegar uma medicação que estava pronta e fui sem o óculos e eu senti nos 

meus olhos, fiquei com os olhos vermelhos um bom tempo (T9); “Já caiu medicação na 

minha pele, me deu alergia, comecei a coçar e fiz até ferida (T11)”. Discussão: o 

desenvolvimento de atividades com pacientes oncológicos gera estresse aos 

trabalhadores, por meio do conhecimento destes fatores, os trabalhadores e gestores 

podem buscar mecanismos que minimizem as fontes geradoras de estresse, melhorando 

a qualidade de vida e de trabalho, permitindo ao trabalhador planejar e desenvolver ações 

coletivas e de interação entre a equipe, tornando o ambiente mais favorável para sua 

saúde4. A assistência a pacientes oncológicos é permeada por angústias e desconforto 

frente a dor do outro, necessitando de preparo desde a formação profissional5. Quanto aos 

desgastes físicos, que geram alergias e alterações nas mucosas, os trabalhadores de 

enfermagem em seu cotidiano, necessitam primar pela biossegurança no preparo, 

administração e descarte de agentes antineoplásicos injetáveis e no compromisso pelo 

cuidado seguro1. Conclusão: este estudo possibilitou a identificação de desgastes físicos 



 

e psíquicos à saúde em trabalhadores que assistem pacientes oncológicos, permitindo 

reconhecer que os mesmos interferem e são agravantes à saúde, tornando-se necessário a 

implementação de intervenções com os trabalhadores, buscando demonstrar maneiras de 

prevenção e redução dos desgastes, como utilização de equipamentos de proteção 

individual, procura por atividades de lazer que possam diminuir o impacto dos desgastes 

psíquicos, além de um serviço de apoio psicológico aos trabalhadores. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: o estudo contribui para a difusão da 

temática relacionada com a saúde do trabalhador e os desgastes à saúde vivenciados por 

trabalhadores da equipe multiprofissional, proporcionando o desenvolvimento de 

estratégias que possam atenuar os desgastes e contribuir para a promoção da saúde dos 

trabalhadores.  Ao investigar sobre os desgastes à saúde, torna-se necessário buscar uma 

mudança de hábitos pessoais e na instituição pesquisada para que haja um 

comprometimento com os trabalhadores e assim, os desgastes não sejam atenuados e a 

satisfação no trabalho possa estar presente sem afetar na saúde dos trabalhadores.  

Descritores: Saúde do trabalhador; Enfermagem.  
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HÁ ENFERMAGEM NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

 

Mara Lúcia das Neves Soares 139, Milene Dias Daod Sheikha 140, 

                  Cesar Francisco Silva da Costa 141 

 

Introdução: A Atenção Básica é definida pela Política Nacional de Atenção Básica 

(PNAB) como um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo, 

abrangendo a promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, prestando assistência contínua e integral 

a uma população definida de maneira organizada e interligada com os demais níveis de 

atenção. Atendendo estas ações, a Estratégia Saúde da Família (ESF) tem reorganizado o 

nível de ABS do sistema de saúde brasileiro, fundamentada nos princípios da Atenção 

Primária à Saúde (APS), cujo desafio é concretizar a atenção integral, continuada e 

resolutiva à saúde¹. Cada equipe da ESF deve ser constituída minimamente por médico, 

enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. Podendo, 

ou não, ter o agente de combate às endemias e cirurgião-dentista e auxiliar ou técnico em 

saúde bucal¹. A Visita Domiciliar (VD) é realizada pela ESF objetivando a promoção da 

saúde da comunidade, tendo como um diferencial a realização da ação num espaço extra 

Unidade Básica de Saúde (UBS)². A VD é um recurso utilizado para inclusão e 

entendimento do contexto de vida da população, assim como a determinação de vínculos 

entre profissionais e usuários. Ainda, visa atender as diversas necessidades de saúde 

existentes nas comunidades planejando e otimizar o atendimento à saúde das famílias³. 

Desta forma, as VDs são importantes instrumentos para que o enfermeiro identifique 

possíveis agravos presentes no âmbito familiar e da comunidade e planejar a 

aplicabilidade de ações e intervenções. Objetivos(s) Este trabalho tem por objetivo 

relatar a experiência das acadêmicas de Graduação em Enfermagem durante o 

acompanhamento domiciliar, estabelecimento de vínculo com a família assistida 

 
 

 

 

 

 

 



 

possibilitando desenvolver à promoção e recuperação da saúde, realizando de forma ativa 

a educação em saúde. Metodologia:Relato de experiência acerca do processo vivenciado 

na disciplina Enfermagem na Rede de Atenção Básica à Saúde I, da sétima série curricular 

da Universidade Federal do Rio Grande-FURG, no ano de 2018, onde foi possibilitado 

as acadêmicas escolherem uma família assistida pela UBS São Miguel II. As VDs foram 

realizadas semanalmente com intuito de observar os possíveis agravos de saúde 

relacionados a cada membro da família, elaborando intervenções para prevenir 

internações hospitalares, assim como melhorar a qualidade de vida individual e coletiva 

dessa família. Resultados/ Discussão: Foi possível estabelecer um vínculo com a família, 

a qual denominamos “Família Marques”. Sendo esta composta por: S,73 anos, ex- 

tabagista, fez colecistectomia e cirurgia de varizes a aproximadamente 3 anos, não faz 

uso de medicações, demonstra-se disposto e auxilia sua esposa no cuidado com o filho. 

Enfatiza muito a religião em suas falas. M.E,67 anos, realizou mastectomia a direita a 10 

anos, faz acompanhamento anual sem uso de medicações, apresenta edema em membros 

inferiores (MIs), picos hipertensivos, refere dor na coluna e se automedica. Apresenta 

esgotamento físico e mental, é o carro chefe da família. C,31 anos, filho especial, com 

diagnostico de anomalia genética não especifica, deficiência visual(cegueira) e 

hipertireoidismo. Restrito ao leito e cadeira de rodas, apresenta estrutura corporal de 

criança de 12 anos, membros Ss e Is atrofiados, e cifose acentuada, em uso de fraldas. 

Alimenta-se via oral com dieta especifica e foi observada má higiene oral, 

consequentemente carie e dor. Os pais relatam episódios de agressividade e sono 

inadequado. A família reside em terreno sem saneamento básico adequado. A casa é 

dividida em quatro cômodos, quarto, sala, cozinha e banheiro, um imóvel de alvenaria 

sem acabamentos. Apresenta condições financeiras limitadas e recebem doações. Nas 

VDs realizadas todas as manhãs de quarta-feira, entre agosto e novembro de 2018 foi 

possível elencar vulnerabilidades e assim planejar intervenções. S 73 anos, após relatos 

de sede intensa, poliúrias noturnas e desorientação nos subsidiou a realizar o teste de 

glicemia. O resultado mostrou hiperglicemia. Foi orientado quanto a alimentação, 

atividade física e encaminhado para o acompanhamento semanal do teste de glicemia na 

UBS e posteriormente encaminhado para a consulta médica, onde foi realizado a 

solicitações de exames específicos e iniciado o uso de medicação. M.E 67 anos, 

demonstrava cansaço físico e mental, edema MsIs e picos hipertensivos, incentivada a 

realizar atividades de lazer no intuito de sair da rotina do cuidado para com seu filho. 

Encaminhada ao especialista em patologias vasculares para avaliação dos edemas em 

MsIs e orientada a realizar períodos de repouso para melhorar sua condição circulatória. 

Fez acompanhamento semanal na UBS para verificação da pressão arterial a qual 

manteve-se nos padrões adequado. C 31 anos, apesar de sua patologia agravante 

demonstrou-se receptivo durante as VDs. Após relato de seus pais e observações, notou-

se a necessidade de avaliação do neurologista para melhorar seu sono e agitação, assim 



 

como encaminhamento ao odontologista para alivio das dores nos dentes. Constatou-se a 

necessidade de uma cama hospitalar e uma cadeira de roda adequada para seu tamanho 

para melhorar sua comodidade, foi possível proporcionar estes benefícios pela doação da 

cadeira de rodas e com o empréstimo da cama hospitalar através de um contrato com o 

Hospital Universitário-FURG. Os resultados evidenciam alguns fatores que influenciam 

nas taxas de internações, porém com a estratégia e a inserção do enfermeiro como 

mediador e a parceria com uma equipe multidisciplinar torna-se possível uma mudança 

na assistência e na qualidade do indivíduo e suas particularidades. Conclusão(ões): A 

ESF é de suma importância, pois a UBS pode oferecer à família condições de tratamento 

e cuidado integral, como inserção de membros da família em grupos de apoio, assim 

como encaminhamentos a especialistas, realizações de exames e acompanhamento 

domiciliar, favorecendo o acesso a saúde. A VD possibilita atuar em um novo cenário 

frente às necessidades apresentadas em cada comunidade. E a enfermagem tem um papel 

essencial nesta transformação, pois promove assistência contribuindo para a diminuição 

dos agravos a saúde, junto com a equipe multidisciplinar desencadeando benefícios à 

população. A longitudinalidade e a integralidade na APS, a facilidade de acesso, a 

coordenação efetiva da atenção, a consideração do contexto familiar e o estabelecimento 

de vínculos entre os serviços e a população, são aspectos importantes que contribuem 

para a diminuição de agravos à saúde. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: Esta vivência incitou ao pensamento 

crítico e reflexivo sobre o processo de cuidado na enfermagem na ABS, que deve ser 

pautado no indivíduo para o qual prestamos a ação de assistência e no universo vivencial 

de cada ser. Identifica-se nesta experiência vivenciada a autonomia profissional pelo 

emprego de técnicas adequadas as quais proporcionam e demonstram a importância da 

atuação de enfermeiros (as) na APS. 

Descritores: Assistência de Enfermagem; Visita Domiciliar; Atenção Básica de 

Saúde 
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ATIVIDADE EDUCATIVA NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE COLO 
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Introdução: Promoção de saúde consiste em relacionar as condições de vida de um 

indivíduo, buscando conscientizá-lo a respeito das possibilidades de uma vida saudável 

e seus benefícios, articulando a participação coletiva que favorecerá no sucesso dessas 

ações. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) o câncer de colo uterino é o 

quarto tipo mais comum entre as mulheres no Sul do Brasil, sendo esse um importante 

problema de saúde pública, necessitando de políticas que visam promover a 

conscientização das mulheres a respeito do autocuidado, sintomas, fatores de risco e 

sobre os métodos preventivos. De acordo com os dados publicados pelo INCA a 

incidência é mais relevante em mulheres com idades entre 45 a 50 anos, sendo a 

mortalidade dentro desses casos mais predominante após a quarta década de vida1. O 

câncer de colo de útero ocorre devido mutação genética das células presentes nessa 

região, onde há o crescimento desordenado dessas células resultando posteriormente em 

um tumor2. A identificação precoce de um câncer é parte fundamental para a efetividade 

do tratamento, por essa razão faz-se de extrema importância conscientizar e informar as 

mulheres, principalmente as com idades entre vinte e cinto anos e cinquenta e nove anos 

ou que apresentam algum fator de risco associado, sobre as possíveis formas de detectar 

precocemente as alterações uterinas. O reconhecimento poderá ser realizado, após a 

manifestação de alguns sintomas sugestivos, através de exames clínicos, laboratoriais 

ou radiológicos, entretanto o modo mais simples é realizado através do rastreamento, ou 

seja, antes mesmo de haver qualquer sintomatologia a realização seguida (com intervalo 

de um a dois anos) dos exames preventivos, ainda é a melhor e mais segura escolha. 

Através da coleta e análise das lesões consegue-se o diagnóstico precoce, facilitando o 



 

tratamento e diminuindo os possíveis riscos que poderão contribuir para que a infecção 

evolua posteriormente para um câncer.  Objetivo: Relatar a experiência vivenciada 

pelas acadêmicas de enfermagem, frente à prática de educação em saúde sobre a 

temática de Câncer de colo uterino e exames preventivos. Metodologia: Foi realizada 

uma palestra na Associação de Apoio a Pessoa com câncer (AAPECAN) da cidade do 

Rio Grande, sobre Prevenção de Câncer de Colo Uterino e Exames preventivos. A 

apresentação foi feita pelas acadêmicas de enfermagem do sexto semestre pertencentes 

ao Grupo de Pesquisa Viver Mulher, apresentado na casa de apoio da instituição, tendo 

como público cem por cento mulheres, pacientes da associação em tratamento e pós 

tratamento contra o câncer e funcionárias. A apresentação foi ilustrada em forma de 

slides contendo além do conteúdo pertinente ao assunto, imagens ilustrativas para 

melhor entendimento e auxiliar na compreensão, peças anatômicas para facilitar a 

visualização das manifestações clínicas e o local onde essas ocorrem, junto com a 

demonstração e reconhecimento dos materiais que são utilizados no exame preventivo. 

Após o término da apresentação, foi aberto para questionamentos, esclarecimento de 

dúvidas e discurso sobre as experiências vivenciadas pelas usuárias. Resultados: Foi 

identificado grande interesse por parte de todas as ouvintes, onde a grande maioria 

participou ativamente, contando experiências que vivenciaram ou ouviram, outras 

sentiram-se à vontade em exteriorizar suas histórias na luta contra o câncer, 

demonstrando empatia, dando forças e encorajando umas às outras. Quando 

questionadas sobre a última vez que realizaram a coleta de CP, a grande maioria não 

estava com exame em dia, sendo que uma das ouvintes que relatou estar com o 

citopatológico atualizado, estava também em tratamento contra o câncer da cérvice 

uterina. O exame preventivo também conhecido como exame de Papanicolau ou coleta 

de citopatológico (CP), pode ser realizado em ambulatórios, unidade básicas de saúde 

(UBS) ou centros de saúde. Fez parte da apresentação a explicação da diferença entre 

tumor e câncer, onde grande parte não tinha conhecimento das diferenças entre os 

termos, foi mostrado os dados epidemiológicos do Brasil, junto com a particularidade 

de cada região do país, realizado a explicação sobre a relação do HPV com o câncer de 

colo,  junto com a sintomatologia, fatores de risco, como é realizado o diagnóstico, a 

explicação sobre os exames complementares, como por exemplo a Colposcopia e a 

Raspagem endocervical, sobre os métodos preventivos como a vacina contra o HPV, a 

importância de ter o Papanicolau em dia. O vírus do papiloma humano (HPV) é um dos 

fatores mais comuns e necessário para que esse tipo de câncer consiga se desenvolver. 

As lesões apresentadas pelo HPV são localizadas no fundo da vagina e normalmente 

não apresentam sintomatologia relevante3. Também, foram orientadas sobre os cuidados 



 

pré exame, como não estar menstruada, não usar pomadas vaginais e não ter relações 

sexuais, todos esses cuidados suspendidos em 48 horas antes do exame, os locais que 

elas poderiam realizar a coleta, quanto tempo demora para os resultados ficarem 

prontos, possíveis desconfortos que poderão sentir e após a finalização das orientações 

foi apresentado os materiais utilizados e ilustração prática em peça anatômica de como é 

o procedimento, dando a todas a oportunidade de reconhecer e visualizar como é feito o 

exame. A frequência dos exames segundo o INCA, é realizar as duas primeiras coletas 

em um período de dois anos, após dois resultados negativos, recomenda-se a realização 

a cada três anos3. Um estudo realizado no estado do Acre demonstrou que mulheres que 

fazem o rastreamento em um período de três anos, apresentam redução de até 91% dos 

riscos referentes ao avanço da doença4. Conclusão: Durante a atividade percebeu-se a 

importância da promoção em saúde e a necessidade em dar continuidade dos saberes 

ofertados durante a graduação para as demais pessoas, visto que o conhecimento se não 

for dividido e ampliado não fará mudança alguma em nossa realidade. Essa experiência 

além de ofertar trocas de conhecimentos, permite que nós, enquanto acadêmicas, 

tenhamos a experiência de visualizar fora do ambiente de saúde a realidade e 

necessidade das pacientes. Percebemos, após o relato das usuárias, que aquilo que, 

muitas vezes, no espaço acadêmico é taxado como usual e corriqueiro, está distante da 

realidade, mostrando o quanto estamos carentes em disseminar informações que 

consigam ser compreendidas de maneira simplificada. Contribuições/implicações para 

a enfermagem: A enfermagem tem papel primordial na educação em saúde dos 

pacientes, por essa razão ressalta-se a importância de desenvolver ações que promovam 

a saúde e conscientizem as pessoas sobre alternativas mais saudáveis e que possibilitem 

uma qualidade de vida melhor. Além de oportunizar aos acadêmicos a experiência em 

visualizar que o serviço ao paciente vai muito além do cuidado ao enfermo, mas 

também confirma a urgência sobre focalizar em intervenções de prevenção e educação. 

Sair do espaço da Universidade, desenvolvendo ações que se baseiem nas necessidades 

da comunidade é a principal contribuição desse tipo de atividade. 

Descritores: Promoção da saúde, neoplasias do colo, Relações Enfermeiro-Paciente  
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PRIVAÇÃO DO SONO AO RECÉM-NASCIDO NA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA NEONATAL: uma revisão integrativa da literatura 

 

Daniela da Silva Kurz Lima142, Giovana Calcagno Gomes143 

 

Introdução: O sono é essencial para a vida e é a base de muitas funções fisiológicas e 

psicológicas do organismo, tais como a reparação de tecidos, o crescimento, a 

consolidação da memória e a aprendizagem. Estudo identificou que os fatores que 

interferem na qualidade do sono de pacientes internados em hospital são: acordar cedo 

(55,6%), sono interrompido (52,1%), iluminação excessiva (34,2%), recebimento de 

cuidados pela equipe de enfermagem (33,3%) e distúrbios orgânicos como dor e fadiga 

(26,5%)1. A estimativa de nascimentos prematuros no Brasil é de cerca de 9,8%, dos 

2.913.160 nascimentos registrados em 2011. Devido à prematuridade, os recém-nascidos 

(RN) podem necessitar de hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN), que comumente caracteriza-se em ambiente que tem elevada sobrecarga 

sensorial para o RN, além da necessidade da frequente manipulação para realização de 

procedimentos invasivos e dolorosos. No entanto, as características do ambiente e dos 

cuidados prestados aos RN podem reduzir o tempo total de sono, levando-os à 

consequente privação, que pode constituir-se em fator de morbidade, principalmente 

quanto menor for a idade gestacional (IG) e maior o tempo de hospitalização. Pesquisa 

aponta que os RN necessitam entre 17 e 22 horas de sono por dia2. O tempo de sono do 

prematuro é menor quando não ocorre o manejo do ambiente. Ações simples como 

redução do ruído, da luminosidade e da manipulação deveriam ser protocoladas na prática 

clínica com a finalidade de promover e proteger o sono dos RN hospitalizados quando se 
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pensa no cuidado individualizado. Nesse enfoque, tem-se o enfermeiro como profissional 

de saúde que atua de forma precisa na avaliação do comportamento e na qualidade do 

sono do RN na UTIN. Objetivo(s): Conhecer a produção científica acerca da privação 

do sono no RN na UTIN. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa da 

literatura3. O estudo foi embasado em artigos científicos de revistas especializadas acerca 

do tema, publicados entre os anos de 2008 e 2018 identificados a partir das bases de dados 

Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino – Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF), 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), SCOPUS e National Library of 

Medicine National Institutes of Health dos EUA (PUBMED).  Os critérios de inclusão 

utilizados foram: ser artigo científico; estar no idioma português, inglês ou espanhol, ter, 

além do resumo, o texto completo e apresentar nos resultados aspectos acerca dos efeitos 

da privação do sono para o recém-nascido internado na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal. Os critérios de exclusão foram: estar em outros idiomas, não possuir texto 

completo disponível ou não apresentar aspectos acerca da temática do estudo. O 

levantamento bibliográfico foi realizado no segundo semestre de 2018. Foram utilizados 

os descritores: Privação do sono, Unidades de Terapia Intensiva Neonatal. Os resultados 

e conclusões dos estudos captados foram analisados pela técnica de análise temática. 

Após qualificação o estudo foi enviado ao Comitê Cientifico da Escola de enfermagem 

para avaliação. Tendo em vista que os dados se encontram em acesso livre via online não 

houve necessidade de encaminhamento do projeto ao Comitê de Ética. Resultado e 

Discussão: Como causas da privação do sono verificaram-se: exposição do RN a 

tecnologias, associada a manipulação excessiva, ruídos, iluminação e dor4. As 

consequências apontadas foram: a alteração da atividade cerebral, fisiológica e 

comportamental do desenvolvimento adequado do SNC, da maturação do padrão de sono; 

alterações anatómicas e estruturais do cérebro, problemas motores e cognitivos; dos 

processos de maturação e do processamento das mensagens recebidas; alterações 

fisiológicas como aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória e alterações 

do padrão ventilatório, queda de saturação de oxigênio, elevação das pressões arterial e 

intracraniana, diminuição do tônus vagal, sudorese palmar, tremores, cianose e dilatação 

pupilar. A privação do sono pode comprometer o funcionamento do organismo, causar 

perturbações do desenvolvimento; instabilidade fisiológica, dificultando o aumento de 

peso e retardando o desenvolvimento, gerar resposta generalizada ao estresse, incluindo 

alterações cardiorrespiratórias, hormonais e comportamentais, surgimento do estresse e 

de iatrogenias, dificultando o processo de crescimento e de maturação relativo ao 

desenvolvimento orgânico e à sua melhora clínica; desequilíbrio do sistema 

neurovegetativo, com influência negativa em diversos outros sistemas, como o 

cardiorrespiratório e o digestório. A falta de sono poderá consumir a energia necessária 

https://www.nlm.nih.gov/
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para o processo de cura, por causa de sua relação com a imunossupressão, síntese 

inadequada de proteínas, confusão, irritabilidade, desorientação, falta de controle e 

ansiedade; pode gerar exaustão física e mental, retardando possíveis melhoras clínicas no 

seu estado de desenvolvimento e crescimento, o que aumenta o risco de óbito5. As 

estratégias para promover o sono citadas foram: planejar bem as atividades e os cuidados 

a prestar, respeitar os períodos de sono; falar suavemente com o RN antes de tocá-lo, 

manipulá-lo de maneira suave e gradualmente; poupar o RN de manipulações excessivas; 

realizar o toque Instrumental-afetivo durante os procedimentos; diminuir som, 

luminosidade; manter temperatura ambiente agradável, estabelecer os horários de 

soninho de acordo com as demandas assistenciais do serviço; diminuir estímulos 

sensoriais e ambientais; musicoterapia; postura confortável; amenizando o estresse e a 

dor; enrolamento corporal com o uso de coxins ao redor do corpo; contenção facilitada 

pelo uso rolinhos de espuma ao redor dos membros do RN, promover o contato pele-pele, 

colocar o RN em posição lateral, promover sucção não nutritiva; reproduzir na unidade 

as condições vividas por ele no ambiente intrauterino, mantê-lo em local aconchegante, 

garantir o bom posicionamento e a contensão do RN por Swaddle (enrolamento do RN), 

redinha e rolinho; promover o relaxamento e o sono com o uso da hidroterapia em balde 

ou do banho de ofurô e o uso de programas destinados a minimizar o impacto negativo 

da hospitalização como o Programa de Avaliação e Cuidado Individualizado para o 

Desenvolvimento do Neonato (NIDCAP - Neonatal Individualized Development Care 

and Assessments Program). Conclusões: Veificou-se como importante o sono para o 

crescimento e desenvolvimento do RN internado em UTIN, bem como ofereceu subsídios 

para intervenções de enfermagem com o objetivo de organizar e preservar o sono do RN 

hospitalizado. Os conhecimentos levantados mostraram que os mecanismos fisiológicos 

do sono variam de acordo com as etapas do desenvolvimento e que, no período neonatal, 

fatores externos podem influenciar o desenvolvimento especifico da estrutura do sono e 

sua continuidade. Assim, a interrupção do sono pode comprometer o funcionamento do 

organismo e produzir danos à saúde. O ambiente da UTIN, com todo seu aparato 

tecnológico e estímulos inadequados, pode ser nocivo e estressante para o RN, 

dificultando sua adaptação ao meio externo e repercutindo negativamente em seu 

desenvolvimento. As estratégias apontadas devem ser utilizadas minimizando os efeitos 

nocivos da privação do sono nas UTIN. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: Assim, sugere-se a realização de capacitação para os profissionais da 

saúde que atuem na área, sobre estratégia de posicionamento e contenção ao RN, 

manuseio mínimo, agrupamento de cuidados, redução de som e luminosidade, para o 

aumento do conhecimento teórico dos profissionais e a possível ampliação da utilização 

destes recursos nas UTIN. 

Descritores: Recém-Nascido; Privação do Sono; Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal. 
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ACADÊMICO E FAMILIAR: A VALORIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA NO 

CUIDADO DA PESSOA COM ESTOMIA 

Marina Goulart Lobato144,Marina Soares Mota145, Giovana Calcagno Gomes 

³. 

 

Introdução: Tornar-se pessoa com estomia, se mostra um processo complexo que pode 

repercutir com fragilização tanto física como psicológica, sendo de suma importância o 

apoio da família para o sucesso da retomada da autonomia e do autocuidado1. A família 

é o principal suporte da pessoa com estomia, com ou sem laços consanguíneos entre esses. 

Com o adoecimento de um familiar comumente há o fortalecimento das relações 

interpessoais com intuito de auxiliar na promoção do bem-estar, no enfrentamento e nas 

adaptações em situações de crise2. Assim, a experiência da família precisa ser valorizada 

e o enfrentamento do cuidado da pessoa com estomia deve ser apoiada por profissionais 

preparados e que compreendam os desafios cotidianos dessa situação. De tal modo, é 

importante formar enfermeiros competentes e comprometidos socialmente no cuidado da 

família e da pessoa com estomia. Para isso, o projeto de extensão “Ostomia uma forma 

de viver” desenvolvido no Serviço de Estomaterapia (SE), proporciona ao discente de 

enfermagem a vivência do cuidado integral de pessoas com estomias intestinais e/ou 

urinária e de suas famílias. A decisão de integrar, como acadêmico de enfermagem, o 

referido projeto surgiu da experiência do exercício do cuidado de um familiar 

urostomizado, que recebia coletores e adjuvantes pelo SE, mas infelizmente nunca 

compareceu nesse serviço. Fato que levou a dificuldade no enfrentamento da situação de 
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ser estomizado. Essa experiência particular despertou o interesse pela área por permitir 

colaborar e construir conhecimentos científicos bem como por compreender o vivido por 

essas famílias. Ao compartilhar a experiência de ser discente de enfermagem e familiar 

de pessoa com estomia, espera-se aprofundando o conhecimento na área da estomaterapia 

repercutindo no cuidado contextualizado com a realidade do vivido levando a melhores 

resultados na promoção do bem-estar e na qualidade de vida dessas pessoas e de suas 

famílias. Objetivos: Relatar a experiência de ser acadêmico de enfermagem com vivência 

no cuidado de um familiar urostomizado e integrar o projeto “Ostomia uma forma de 

viver”.  Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das atividades junto ao projeto 

de extensão “Ostomia uma forma de viver” no Hospital Universitário de Rio Grande, 

dentro do SE nos primeiros meses de 2019. Estudo qualitativo-descritivo, desenvolvido 

através da vivência de um discente de enfermagem no acompanhamento dos 

atendimentos do enfermeiro as pessoas com estomias e seus familiares associado as 

reflexões acerca da experiência de ser familiar de pessoa com urostomia. Essas foram 

discutidas com base na literatura atual buscando contribuir com o conhecimento sobre a 

temática.  Resultados:  A convivência com um familiar urostomizado, permitiu ampliar 

a visão perante esse enfrentamento de ser familiar de pessoa com estomia. Mudou no 

sentido de compreender as dificuldades dessa nova realidade e, assim, com a introdução 

no referido projeto pude auxiliar familiares através de orientação e conversas sobre esse 

tema tornando minha formação como discente mais proveitosa através de experiências 

diferentes e aprendizados dentro de diversas casos clínicos que surgem. Assim, com a 

experiência dessa história de superação, de batalhas e de diferentes sentimentos junto ao 

meu familiar estomizado, percebo que a enfermagem veio acrescentar nessa mudança 

buscando ter um olhar diferente frente aos familiares a serem cuidados, auxiliando esses 

e as pessoas que necessitam se submeter a alguma cirurgia de estomias, fomentando o 

viver próximo a vida anterior ao procedimento. No referido projeto o enfermeiro realiza 

atendimentos nos quais são feitas orientações para o autocuidado, esclarecido dúvidas, 

além de serem prescritos e fornecimento equipamentos coletores, adjuvantes e protetores 

de pele de acordo com necessidade de cada pessoa e da família. Nesses observa-se os 

familiares são de suma importância para as pessoas com estomias, pois após a cirurgia 

essas apresentam dificuldades com a autoimagem, a alimentação, a sexualidade, a 

atividade física entre outros, e encontram apoio em seus familiares que buscam 

orientações, tiram dúvidas e auxílio do enfermeiro para o enfrentamento dos problemas. 

Até integrar o projeto não tinha o conhecimento que o SE era mais que um espaço para a 

retirada de matérias e sim uma local de apoio e construção de conhecimento. Observa-se 

que quando há a procura do SE a família e a pessoa com estomia se apresentam mais 



 

confiante e seus familiares aprendem, sanam dúvidas, reduzem os medos e conseguem 

ser escutado quanto suas dificuldades e facilidades do cotidiano, recebendo o suporte 

profissional adequado que leve a melhor qualidade de vida e a retomada da autonomia. 

Discussão: O vínculo familiar se torna importante para a mudança na situação de vida e 

a confiança na equipe de saúde, sendo a enfermagem a principal profissão que apoia, 

auxilia e orienta as pessoas com estomias e seus familiares³. Acredita-se que é 

indispensável o apoio dos familiares à pessoa com estomia, principalmente, logo após a 

estomização, pois esses vivem momentos de intensa dificuldade emocional e física, além 

de ter de (re)aprender a cuidar de si4. Com isso, a equipe de saúde, especialmente aqueles 

que lideram a assistência das pessoas com estomia, devem conhecer os  aspectos 

familiares como seu ponto de partida do cuidado e as especificidades de cada caso, sendo 

esses pontos importantes para construção de um plano de cuidado que contemple tanto a 

pessoa com estomia como sua família²,¹.Conclusão: A experiência pessoal e no referido 

projeto, permitiu o exercício do cuidado de pessoas com estomia e de sua família, tendo 

esses contribuído para a formação de um profissional com visão social e humano que 

compreende a repercussão das mudanças na vida das pessoas e de sua família. Além disso, 

o projeto fomenta no discente o conhecimento necessário para colaborar com o 

enfrentamento do processo de aceitação e transição contribuindo para a compreensão da 

estomia como uma forma de viver e vencer esses desafios em conjunto.  

Contribuições/implicações para a Enfermagem: A família possui papel determinante 

na saúde da pessoa com estomia sendo necessário que a enfermagem apoie esses para o 

enfrentamento dos desafios diários. Assim, o SE se desvela como um espaço de referência 

de cuidado, formação profissional e produção de conhecimento em estomaterapia.  

Descritores: Estomia; Enfermagem médico-cirúrgica; Enfermagem. 
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O CUIDADO DE ENFERMAGEM PROCESSO DE VIVER DA PESSOA COM 

ESTOMIA INTESTINAL: Revisão de Literatura. 

Bianca dos Santos Blan146, Marina Soares Mota147, Giovana Calcagno 

Gomes3. 

 

Introdução: A estomia intestinal é definida como uma abertura cirúrgica que visa 

exteriorizar uma porção do trato intestinal através do abdome com o objetivo de modificar 

o trajeto natural das fezes, eliminando-as em bolsa coletora, podendo esse procedimento 

ser de caráter temporário ou definitivo.  O câncer de reto é a causa mais frequente para a 

necessidade da confecção da estomia intestinal permanente, porém câncer metastático em 

outras áreas também resultam em estomias temporárias ou não. No entanto, há outros 

motivos para estomização intestinal, que incluem diverticulite, doenças inflamatórias 

intestinais como Crohn e colite ulcerativa, traumas e lesões intestinais por arma de fogo 

ou arma branca, complicações pós-operatórias de colectomia, anomalias congênitas e 

incontinência anal1. Diante desta modificação na eliminação das fezes é comum ocorrer 

dificuldades de reinserção social e aceitação da situação pelas pessoas com estomia 

intestinal, bem como prejuízos na autoestima, vergonha pelos gases e ruídos do 

excretados pelo estoma, além de questões como dificuldades da adesividade da placa e 

medo de rompimentos da bolsa coletora, bem como a insegurança de realizar a troca da 

bolsa e higienização da mesma. Assim, se destaca que a rede de apoio à pessoa com 

estomia é fundamental no processo de reabilitação e reinserção desse ao contexto social. 

A família atua como principal facilitador deste processo, juntamente com a equipe 

multiprofissional composta por profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, 

nutricionista, assistência social com propostas de planos de cuidados pautados na 

integralidade e individualidade da pessoa com estomia intestinal. O profissional de 

enfermagem por meio de educação em saúde, orientações de cuidados com o estoma e 

adaptações na rotina promovem uma assistência que visa a promoção da qualidade de 
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vida 2. Objetivo(s): Realizar uma revisão de literatura sobre o cuidado de enfermagem e 

o processo de viver da pessoa com estomia intestinal. Metodologia: Foi realizado um 

levantamento bibliográfico no período de agosto a novembro de 2018, nas bases de dados 

vinculadas a Biblioteca Virtual de Saúde, Google acadêmico, livros, periódicos e revistas 

digitais. Resultados:  A pessoa com estomia frequentemente têm as relações sociais e 

afetivas, bem como a sexualidade afetada. E, apresentam limitações e sofrimentos ao 

enfrentar sua nova realidade, expressam medos, angústias e incertezas do processo de 

viver, que interferem no seu eu e na autopercepção, autoimagem e autoestima, que podem 

gerar isolamento social. Além disso, a estomização pode gerar prejuízos em retomar a 

atividade sexual, podendo relacionar-se com as alterações na imagem corporal, receio 

quanto à eliminação involuntária de gases, odor, medo de extravasamento de fezes, e 

insegurança de ser rejeitada pelo parceiro(a). A existência de uma rede de apoio durante 

o processo de enfrentamento e readaptação pós-estomização é importante. Muitas vezes, 

a rede de apoio pode ser a família, amigos, profissionais da saúde, religiosidade e fé. 

Independente de qual seja, o ideal é que esta promova apoio e segurança. Durante a 

readaptação é comum que as funções biopsicossociais estejam alteradas e assim, destaca-

se a compreensão, identificação das necessidades e auxílio em momentos difíceis como 

fator positivo para o enfrentamento, bem como a valorização das potencialidades da 

pessoa com estomia. Diante da necessidade de promover bem-estar, qualidade de vida, 

minimizar efeitos negativos do processo de aceitação e luto da perda de parte do corpo e 

sua funcionalidade, as relações sociais estabelecem benefícios e suprem necessidades, 

facilitam o processo e promovem lazer e segurança 3. Assim, o profissional que assiste a 

pessoa com estomia deve contribuir para que esta adquira novas percepções de si mesmo, 

e valorizar a possibilidade de viver com qualidade, buscar reconstruir imagem corporal e 

autoestima.  Desta forma, o enfermeiro atua como principal facilitador do processo de 

aceitação e reintrodução da sexualidade no cotidiano da pessoa com estomia por meio de 

atividades educativas e que busquem superar os traumas, incentivar a aceitação e o 

adaptar a real condição de vida para uma experiência prazerosa de sua sexualidade 4. A 

assistência à pessoa com estomia é regulamentada pela Portaria Nº 400, de 16 de 

novembro de 2009, que detalha as diretrizes e recursos necessários para “a atenção à 

saúde das pessoas estomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, a serem 

observadas em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas 

de gestão”. Essa assegura assistência especializada e multidisciplinar à pessoa com 

estomia e seus familiares com o objetivo de promover a reabilitação com ênfase no 

autocuidado, realização de atividades diárias, prevenção de complicações nas estomias, 

garantir a promoção de bem-estar e melhoria na qualidade de vida. Além de assegurar o 

acesso gratuito a dispositivos para manutenção como equipamento coletor e adjuvante. É 

relevante considerar que os profissionais de enfermagem ao demonstrarem dúvidas e 

inseguranças ao longo do atendimento, busque sanar as questões identificadas em um 



 

atendimento especializado, em que haverá condições de prestar orientações adequadas e 

de acordo com as definições previstas nas políticas públicas de saúde 2,5.  Discussão: 

Compreende-se que a equipe de enfermagem não deve prestar uma assistência baseada 

apenas nos processos mecânicos e biológicos, como cuidados com a bolsa coletora, mas 

sim ser um incentivador e facilitador do processo de enfrentamento e adaptação ao que é 

“ser” estomizado, promover inserção dos familiares e incentivar a reintegração dessa 

pessoa a sua rotina e convívio social. A prestação do cuidado qualificado, aliado a uma 

equipe multiprofissional e uma rede de apoio estruturada é fundamental para suprir as 

complexidades da pessoa com estomia, proporcionando assim, uma assistência integral, 

gerando qualidade de vida 3. Conclusão: Destaca-se o importante papel da rede de apoio 

na adaptação, reinserção e restauração das relações sociais, atividades diárias e laborais 

da pessoa com estomia intestinal. A interação social é comprometida no processo 

adaptativo do viver com estomia, diante das inseguranças e medos, desconstrução da 

autoimagem e autopercepção, dificuldades com o manuseio da bolsa coletora, além das 

implicações da causa/patologia de base que gerou a necessidade da confecção do estoma, 

cabe ao profissional de enfermagem intervir. Assim, esse profissional precisa estar 

devidamente preparado para reconhecer os sinais de isolamento social, alteração no 

humor e outros sinais que indiquem comprometimento significativo nas relações sociais 

e afetivas a fim de encaminhar este paciente ao serviço especializado, além de promover 

o incentivo ao autocuidado, estímulo à autopercepção positiva, valorizar a autoestima, 

orientar sobre os cuidados com estoma, alimentação, sinais de complicações e estimular 

a participação desta pessoa em grupos de apoio para troca de conhecimentos. Com isso, 

além da participação efetiva junto a equipe de enfermagem, a família e amigos são 

fundamentais para o processo de aceitação, autocuidado e estimulo a reinserção social, 

retorno às atividades diárias e manutenção de vínculos. Contribuições/implicações para 

a Enfermagem: Acredita-se que o incentivo a qualificação do profissional de 

enfermagem, principalmente dos atuantes em Unidades de Clínica Cirúrgica é importante 

por meio de educação continuada nas temáticas de cuidados à pessoa com estomia, 

sistematização da assistência de Enfermagem e promoção de qualidade de vida, a fim de 

promover benefícios à pessoa com estomia intestinal, estimulando a capacidade do 

profissional de identificar as necessidades afetadas e assim, criar um plano de cuidados 

individualizado e garantir uma assistência humanizada, integral, individualizada e que 

contemple os aspectos biopsicossociais dessa pessoa proporcionando bem-estar e 

qualidade de vida.  

Descritores: Estomia; Enfermagem; Cuidados de Enfermagem; Autocuidado. 
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AÇÃO EDUCATIVA PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA 

MATERNIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Ana Cláudia Fortuna da Silva148, Sabrina Silveira Leite149. 

 

Introdução. A educação no ambiente de trabalho tem sido considerada como um meio 

de transformações em uma sociedade, mostrando alternativas para a produção de saúde 

de qualidade e gerando maior contentamento de usuários e profissionais.  Assim sendo, a 

educação permanente tem se tornado um importante fator na construção de competências 

dos profissionais para o trabalho1. Existe uma ligação direta entre a educação com o 

profissional de enfermagem, visto que todas as ações de enfermagem estão inseridas em 

ações educativas. Desta maneira, é necessário incentivar efetivas oportunidades de 

aprendizado, fundamentadas na conscientização da importância da educação como 

instrumento de crescimento dos profissionais de enfermagem2.  Objetivo(s): O presente 

trabalho tem como objetivo relatar a ação educativa realizada por uma acadêmica no nono 

semestre para a equipe de enfermagem da maternidade.  Metodologia: Relato de 

experiência de uma acadêmica do nono semestre da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), a ação educativa ocorreu durante o estágio obrigatório supervisionado realizado 

na maternidade de um Hospital Universitário no sul do Rio Grande do Sul. Na primeira 

semana as enfermeiras da unidade solicitaram que durante o período de estágio fosse 

realizado uma capacitação com a equipe de enfermagem, as mesmas solicitaram que me 

disponibilizasse a conversar com as profissionais para saber quais os principais 

questionamentos que elas tinham, após questiona-las, realizar uma capacitação sobre a 

principal dúvida relatada por elas. Após realizar o levantamento, o questionamento que 

mais se destacou foi: “Quais os cuidados de enfermagem à paciente em uso de sulfato de 

magnésio?”. O sulfato de magnésio é indicado como fonte de reposição de magnésio, 

principalmente na ocorrência de hipomagnesia severa, acompanhada de sinais de tetania 

semelhantes aos apresentados na hipocalcemia. É indicado também para tratar crises 

convulsivas e toxemias severas (pré-eclâmpsia e eclampsia gravídica).  

 
148 Acadêmica do 9º semestre do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, ana-claudia-

1995@hotmail.com. 
149 Enfermeira, Mestre em Saúde Pública. Supervisora técnica de estágio na Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande – FURG, sabrinasleite@hotmail.com. 



 

Antes de realizar a atividade foi realizado pela acadêmica leitura de materiais científicos 

sobre o tema, de onde foram extraídos os principais cuidados de enfermagem. Foi 

elaborado e distribuído um folheto informativo com os principais cuidados de 

enfermagem no dia da capacitação, que inicialmente foi lido e depois discutido com a 

equipe. No último dia de estágio foi realizada a capacitação com as técnicas de 

enfermagem e enfermeiras da unidade, os cuidados de enfermagem relatados durante a 

capacitação foram: Anotar os sinais vitais (FC, PA, FR e temperatura); monitorizar os 

sinais vitais e eletrocardiograma durante a infusão de sulfato de magnésio; monitorar a 

pressão arterial e pulso antes da administração de drogas hipotensoras; avaliar vitalidade 

fetal pela movimentação fetal; auscultar e anotar os batimentos cardíacos fetal e o ritmo 

a cada hora ou a intervalos mais frequentes, se necessário; solicitar e explicar os 

benefícios de decúbito lateral esquerdo, quando possível; atentar para a presença de 

sangramento ou perdas vaginais de líquido amniótico; anotar a presença de efeitos 

adversos fetais, característicos de sofrimento fetal (taqui ou bradicardia, diminuição da 

movimentação fetal e reatividade a estímulos externos); controlar e anotar todo o volume 

infundido; identificar e anotar a presença e localização do edema; alertar para sinais 

convulsivos (desvio de rima, movimentos oculares irregulares, movimentos musculares 

tônico-clônicos), bem como a sua duração e frequência; proteger de traumas durante as 

crises convulsivas; comunicar de imediato ao médico a presença de sinais convulsivos; 

atentar para sinais depressivos do sistema nervoso central (bradpneia, bradicardia, 

hipotensão, alterações eletrocardiográficas, hipotermia); dispor de bico de oxigênio 

próximo ao leito, drogas e equipamentos de reanimação cardiorrespiratória e de 

ventilação artificial; realizar o controle de diurese que deve ser  acima 30ml/h; testar o 

reflexo patelar; verificar a frequência respiratória, que deve ser de no mínimo 16 mrpm. 

No final da capacitação as dúvidas questionadas por algumas técnicas de enfermagem 

foram respondidas. Resultados: A ação educativa realizada obteve o resultado esperado, 

pois a equipe se mostrou disposta desde o início quando os questionamentos foram 

levantados até o momento da capacitação, a qual a equipe se organizou para que todas as 

integrantes pudessem participar, todas estavam atentas ao que era falado e ao final fizeram 

questionamentos em relação a algumas dúvidas, que foram prontamente respondidas.  



 

Discussão: A enfermagem é considerada uma profissão que realiza um trabalho 

fundamental para o atendimento ao indivíduo em todas as suas dimensões, sendo quem 

cria o primeiro vínculo, ao acolher a gestante no hospital, e quem auxilia e cuida no 

decorrer de todo o processo e parto e puerpério. Dessa maneira, apontamos que a 

assistência de enfermagem à paciente com síndrome hipertensiva no decorrer de todo o 

processo de parto e nascimento é fundamental. É de extrema importância ter uma equipe 

preparada para atender pacientes com tal desordem, sendo fundamental a presença da 

equipe de enfermagem, que deve acolher e assistir a gestante com dignidade e 

humanização3. O profissional enfermeiro é responsável por liderar o processo de 

educação permanente. É essencial que seja introduzido nesse processo a prática baseada 

em evidências, qualificando o processo de educação, incentivando o crescimento 

interpessoal da equipe, melhorando a qualidade do cuidado e principalmente, fortificando 

a categoria. A importância desse trabalho se fortalece pela necessidade de explicitar como 

o profissional enfermeiro integra a função de líder e educador da equipe de enfermagem, 

e como é possível qualificar o processo de educação permanente unindo a prática ao 

conhecimento4. Conclusão: Diante disso, conclui-se a que ação educativa realizou seu 

objetivo de melhorar a qualificação dos profissionais da unidade para atender pacientes 

em uso de sulfato de magnésio. O enfermeiro tem um papel fundamental de educador e 

líder de sua equipe, é importante que o mesmo atue em sua unidade realizando ações 

educativas para capacitar a equipe, desta maneira a mesma se torna mais preparada e 

eficiente para atuar em todas as situações. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: A realização da ação educativa foi de extrema importância para a 

acadêmica, pois fez com que a mesma pesquisasse mais sobre o assunto e com isso 

ampliasse seu conhecimento sobre o tema, contribuindo efetivamente para a sua 

formação, além de realizar uma das atribuições do enfermeiro que é a de educador e 

incentivador da educação permanente. Para a equipe a ação foi importante pois atualizou 

e relembrou seus conhecimentos sobre o assunto e com isso a equipe se tornou mais 

preparada para prestar uma assistência de enfermagem de qualidade a paciente em uso de 

sulfato de magnésio. 

 

Descritores: Cuidado de enfermagem, Educação continuada, Sulfato de magnésio. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O TRABALHO DO SERVIÇO 

DE ESTOMATERAPIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR 

MIGUEL RIET CORREA JUNIOR 

 

Andressa Fortes de Souza150; Lisiele Pereira Gomes151; Izadora Martins da Silva152, 

Fabiane Lopes dos Santos153; Giovana Calcagno Gomes154 

 

Introdução: O Serviço de Estomaterapia do Hospital Universitário da FURG (SE) é 

resultado de um projeto de extensão do curso de Enfermagem “Ostomia: uma forma de 

viver”. Foi criado há 28 anos com o intuito de ofertar o suporte necessário aos pacientes 

estomizados atendidos no Hospital Universitário.  Estomizado é o paciente que possui 

uma abertura criada artificialmente no intuito de desviar o trajeto habitual de eliminação 

ou alimentação1. A realização da cirurgia de estomização acontece devido a traumas, 

anomalias congênitas, neoplasias e doenças inflamatórias. Ressalta-se a ocorrência de 

câncer de cólon e reto como uma das principais indicações de realização da estomia2. O 

SE oferece um atendimento multidisciplinar que conta com docentes e discentes do Curso 

de Enfermagem, assistentes sociais, psicóloga, nutricionista e apoio médico. Os pacientes 

que recorrem ao SE além de encontrarem o acolhimento de um serviço humanizado 

podem adquirir  materiais que são primordiais para a manutenção do cuidado com seus 

estomas. Estes materiais são disponibilizados e encaminhados através da 3ª 
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Coordenadoria de Regional de Saúde do município de Pelotas. Também tem a sua 

disposição reuniões mensais do grupo o que propicia o debate e a troca de experiências, 

consultas de enfermagem individuais onde recebem as informações necessárias sobre a 

forma correta de realizarem a troca das bolsas coletoras de fezes e ou urina, os materiais 

adequados a serem utilizados para seu autocuidado e como devem proceder caso haja 

alguma intercorrência/complicação em seu estado de saúde. Objetivo: Apresentar um 

relato de experiência acerca da participação de acadêmicos do Curso de Enfermagem em 

um projeto de extensão chamado Ostomia uma forma de viver que é desenvolvido no SE 

do Hospital Universitário da FURG. Metodologia: Relato de experiência de acadêmicas 

de diferentes séries do Curso de Enfermagem acerca da sua atuação no cuidado a pessoas 

estomizadas e seus familiares no período de fevereiro a abril de 2019. Atualmente estão 

castrados no SE cerca de 220 pessoas com estomias. As acadêmicas realizam junto com 

as docentes da Escola de Enfermagem Consultas de Enfermagem, Grupoterapias, 

elaboração de material educativo, cadastramento de pacientes no SE e no Agendamento 

do HU, pedidos de material para uso dos pacientes, controle do estoque de materiais, 

encaminhamento das consultas ao setor de Custos do HU, busca ativa dos faltosos, 

convite a pacientes e familiares para participar dos grupos, etc. Resultados: Capacitaram-

se as acadêmicas de enfermagem a prestarem cuidado do ponto de vista biológico, 

psicológico e social, a pessoas com estomias e seus familiares cuidadores, contribuindo 

para sua formação integral como enfermeiros, ampliando sua compreensão acerca dos 

vários aspectos envolvidos no atendimento direto a pessoa e seu familiar cuidador, 

propiciando que integrem conhecimentos teóricos e práticos, convivam com profissionais 

de diferentes categorias profissionais e desenvolvam habilidades assistenciais, educativas 

e gerenciais. Prestaram assessoria técnica e educativa a Estomizados e familiares 

cuidadores, forneceram os recursos necessários ao seu cuidado (bolsas de estomia e 

demais materiais e equipamentos de uso individual), - aprimoraram técnicas de ensino-



 

aprendizagem como entrevista, exame físico, grupoterapia, elaboraram materiais 

educativos, desenvolveram habilidades no gerenciamento de um serviço de saúde 

especializado e na realização da prática educativa junto aos estomizados e seus familiares 

cuidadores; atuaram junto aos gestores em saúde pública locais (Secretaria Municipal da 

Saúde e serviços do HU), regionais (3ª Coordenadoria Regional de Saúde) e Estadual 

(Secretaria Estadual da Saúde); conheceram a política pública e os direitos de portadores 

de necessidades especiais. Com a apresentação do SE propiciaram aos demais acadêmicos 

e profissionais da área conhecimentos acerca do cuidado a pessoas com estomias e seus 

familiares cuidadores, apresentaram aos mesmos as inovações tecnológicas referentes a 

essa modalidade de cuidado, tornando-se multiplicadoras de conhecimento especializado 

junto à comunidade acadêmica e profissional. Com a organização das grupoterapias 

tiveram a experiência do trabalho interdisciplinar e em equipe. Discussão: Um SE em 

âmbito hospitalar visa melhorar a estrutura e ampliar a assistência a pacientes que estejam 

internados ou que receberam alta hospitalar e os profissionais envolvidos nesse tipo de 

atendimento, promovendo uma melhor qualidade de vida dos pacientes3. Verifica-se a 

dificuldade das pessoas no manejo de sua estomia, em relação às eliminações fecais, aos 

cuidados com a pele periestomal, a questões relacionadas a sua convivência  social e a 

seu autoconceito e autoimagem4. A consulta de enfermagem possibilita a melhoria da 

compreensão e da aceitação da pessoa estomizada e de seus familiares sobre sua nova 

condição de vida, minimizando os fatores negativos que esta nova condição possa trazer 

a ele próprio e a seus familiares5. Conclusão: Por meio da sua atuação as acadêmicas 

puderam proporcionar assistência integral às pessoas com estomias atendidas no HU e a 

seus familiares e cuidadores. A extensão acadêmica faz com que se tenha que adquirir 

conhecimentos específicos acerca da prática a ser realizada, fomentando o ensino e 

fornecendo dados para a realização de pesquisa acadêmica, consolidando a tríade Ensino, 

Pesquisa e Extensão. Contribuição/implicações para a Enfermagem: A participação 



 

de acadêmicas em atividades de extensão propiciam a vivência da prática da Enfermagem 

nos campos de atuação do profissional, auxilia no desenvolvimento de habilidades 

específicas do Enfermeiro e no desenvolvimento do raciocínio clínico. 

Descritores: Estomia, Enfermagem, Grupo de apoio. 

Seminário de Graduação 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: VIVÊNCIAS ACADÊMICAS 

FRENTE AO ESTÁGIO DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA. 

Aline Ney Grehs155, Suelen Gonçalves de Oliveira156, Cíntia Marchesan Passos157 

 

Introdução: O estágio supervisionado, desenvolvido ao final do curso é previsto pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. Tais 

Diretrizes possuem como objetivo amparar a formação do enfermeiro, do qual se espera 

competências e habilidades à atenção a saúde, desenvolvendo ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde; Que se tenha tomada de decisões ao passo 

que se busca um olhar crítico-reflexivo afim de se obter maior resolutividade; O 

desenvolvimento da comunicação, de forma que o profissional tenha maior interação não 

somente entre a equipe multiprofissional e sim de todos que o circundam; Que desenvolva 

a liderança em enfermagem, buscando o compromisso, a responsabilidade, a empatia, a 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e 

eficaz de setores, de recursos físicos, materiais e de informação.  Além disso, através da 

educação permanente, espera-se que o profissional seja capaz de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática.1 Diante disso, o mesmo se caracteriza como 

um componente curricular relevante na promoção e na aproximação da academia com o 

ambiente profissional, proporcionando desenvolver e aperfeiçoar competências, além de 

qualificar um pensamento crítico e reflexivo, permitindo ao acadêmico entender o 

processo saúde–doença.2 Este fazer reflexivo consequentemente resulta em uma 

aprendizagem significativa por conta do aprimoramento e a busca por promoções de 

intervenções com qualidade.3Além disso, o estágio supervisionado também contempla 

aspectos éticos, de qualidade política e humanística, permitindo ao discente assumir 

ativamente a função de defensor dos direitos humanos durante a assistência prestada.2 A 

Unidade de Terapia Intensiva é uma unidade destinada à assistência de pacientes críticos, 

com suporte e tratamento intensivo, considerados de alta complexidade, nos quais 

encontram-se em  monitorização contínua e cuidado integral.4 Objetivo(s): relatar as 

experiências vivenciadas por acadêmicos de enfermagem durante o estágio em uma 

Unidade de Terapia Intensiva de um hospital no sul do País.  Metodologia: O presente 
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estudo trata-se de um relato de experiência, da vivência do Estágio Supervisionado em 

Enfermagem Hospitalar com Ênfase em Adulto e Idoso nas Intercorrências Clínicas, 

disciplina obrigatória do 9º semestre do curso de graduação em Enfermagem em uma 

Universidade Federal no sul do País. O período de realização do estágio foi de março de 

2019 a abril de 2019. Para o desenvolvimento do mesmo obteve-se supervisão direta das 

enfermeiras atuantes no setor, além de supervisão técnica e docente da graduação. 

Resultados: as vivências relacionadas à equipe de enfermagem, se articulam otimizando 

a assistência prestada, não havendo sobrecarga de trabalho. Observou-se que o grupo se 

molda às necessidades das demandas do setor, cada um com sua personalidade e seu 

método de prestar o cuidado, que no entanto não interferem negativamente no resultado 

do cuidado. O grupo mostra-se receptivo à presença dos acadêmicos, fazendo com que o 

mesmo pudesse sentir-se parte da equipe. A assistência prestada pelos diferentes 

profissionais se mostrou eficiente e com destaque para o cuidado humanizado. Quanto às 

vivências acerca de relacionamento humano, identifica-se o quão essencial é para a 

assistência de Enfermagem, que com uma abordagem holística traz uma melhor 

entendimento do processo de saúde-doença. Esse olhar holístico estimula a equipe a 

refletir sobre seus cuidados e a assistência prestada, de forma que se espera adequações e 

a criação de condições para cada pessoa em sua singularidade. Na Unidade de Terapia 

Intensiva sabe-se que os pacientes encontram-se fragilizados e potencialmente 

dependentes de cuidados intensos e especializados, e muitas vezes compete a enfermagem 

atuar com natureza psicológica integrada em sua assistência. Na vivência da acadêmica, 

além da observação e participação ativa com a equipe multiprofissional, também é 

possível destacar as atividades desenvolvidas como, por exemplo, gerenciamento de 

leitos, passagem de plantão, aprazamento de medicações, admissão e alta do paciente no 

setor, evolução dos pacientes, gerenciamento de tarefas e demandas diárias 

administrativas, além de procedimentos técnicos, com enfoque nos que são privativos do 

enfermeiro. Discussão: Um de seus objetivos do estágio supervisionado é fazer com que 

o acadêmico participe da construção de conhecimentos dentro do setor. Espera-se que em 

um primeiro momento o mesmo assista à dinâmica e a rotina da mesma, mas ao passo 

que adquire autonomia e confiança, possa contribuir diretamente na assistência. Cabe ao 

acadêmico buscar o conhecimento científico e participar das discussões que surgem ao 

longo do estágio.5 Cabe destacar que a vivência do estágio supervisionado viabiliza ao 

acadêmico uma nova reflexão da atuação do enfermeiro, sendo esse momento 

considerado único para o aprendizado a passo que encontra-se imerso na rotina da 

unidade. Possuir a oportunidade de estagiar em uma Unidade de Terapia Intensiva traz ao 

acadêmico maior confiança, visto que muitas vezes o primeiro contato com a mesma se 

dá na vida profissional. Ter esse contato prévio se mostra positivo visto que ainda existe 

auxílio por meio dos supervisores e dos profissionais atuantes no setor.3 Sabe-se que a 

rotina em uma Unidade de Terapia Intensiva é complexa, de forma que a equipe deve 



 

estar preparada a qualquer momento para intercorrências. Cabe então ao enfermeiro 

articular as relações entre a equipe, com os conflitos, saberes e práticas dentro do setor, 

tomando decisões que sejam efetivas. Vivências como essas oportuniza ao acadêmico o 

desenvolvimento de um olhar mais crítico e com maior resolutividade das ações diante 

das situações apresentadas. Torna-o mais capacitado para as iniciativas necessárias, 

gerenciar e administrar, seja a equipe, os recursos físicos e materiais e o próprio setor 

como um todo. Conclusão(ões): Dessa forma, é possível concluir que o estágio 

supervisionado demonstra-se sendo uma ferramenta que potencializa as habilidades do 

acadêmico, sejam elas assistenciais ou gerenciais. Tais vivências desde já projetam as 

habilidades e competências exigidas ao perfil profissional, trazendo maior segurança e 

preparo. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Ao longo da graduação, as 

aulas práticas ainda possuem um caráter tecnicista, no qual o acadêmico se direciona à 

aprendizagem de procedimentos técnicos, de maneira que muitas vezes não consegue 

articular tais ações com a assistência prestada como um todo. Ao vivenciar o estágio 

supervisionado, o acadêmico adquire tais saberes técnicos os saberes teórico-científicos, 

estabelecendo associações destes à prática profissional. Portanto, para a enfermagem, fica 

a contribuição de profissionais cada vez mais capacitados para o mercado de trabalho, 

com vivências positivas ainda durante a academia que os tornam cada vez mais aptos a 

exercer tal profissão.  
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GRUPO DE GESTANTES EM UMA UNIDADE BÁSICA DE ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSF) NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE/RS: 

PERCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS 

 

MONTEIRO, Suelen Amaral158; BIATOBOCK, Dara Roberta159; LOBATO, Marina160; 

FRANCIONI, Fabiane Ferreira161. 

 

INTRODUÇÃO: A gestação é um fenômeno fisiológico natural do ser humano que 

desencadeia mudanças físicas, emocionais e sociais, sendo esse processo considerado 

como parte de uma experiência saudável e normal na vida das mulheres¹. Nas últimas 

décadas, o Brasil apresentou significativa redução na mortalidade materno-infantil, mas 

ainda há um número expressivo de mortes que fazem parte da realidade social e sanitária 

do nosso país. Tais fatalidades ocorrem, em sua maioria, por causas evitáveis, 

principalmente relacionadas às ações dos serviços de saúde e, entre elas, as orientações 

pré e pós-natal². Hoje, mesmo com a ampliação e a maior adesão das gestantes aos 

serviços de saúde, identificamos a necessidade de atividades voltadas para os cuidados 

no pré-natal na atenção primária, de forma a suprir a carência de informações das 

usuárias, demonstrando engajamento e comprometimento dos profissionais de saúde, em 

especial o enfermeiro, no que tange a qualificação da assistência à saúde da mulher em 

seu ciclo gravídico e puerperal. Considerando o exposto, acadêmicas do 5º semestre do 

curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), desenvolveram 

atividade educativa com grupo de gestantes em uma unidade básica de saúde da família. 

OBJETIVO: Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem na realização de um 

Grupo de Gestantes com ações educativas relacionadas à gravidez e ao puerpério. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de natureza qualitativa na 

modalidade de relato de experiência, a partir da vivência das acadêmicas de enfermagem. 

A atividade foi desenvolvida como prática de encerramento das atividades em um dos 

campos de estágio referentes à disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher, da 5ª série 
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do curso, durante o mês de abril de 2019. A reunião foi baseada em um plano 

metodológico previamente elaborado pelas discentes para condução da dinâmica, pautado 

em três itens: mitos e verdades relacionados ao período pré-gravídico, gravídico e 

puerperal; amamentação; e cuidados com o recém-nascido. Participaram da atividade 

gestantes que realizavam acompanhamento de pré-natal em uma UBSF de Rio 

Grande/RS. RESULTADOS: O encontro foi conduzido por sete discentes sob a 

supervisão da docente/orientadora deste trabalho. O grupo de gestantes foi composto por 

seis mulheres, entre primeira e nona gestação, tabagistas, ex-tabagistas e não tabagistas, 

com idade entre 18 e 31 anos, nível de escolaridade variado (de fundamental incompleto 

à superior incompleto). Nenhuma das gestantes foi classificada como gestação de alto 

risco. O encontro foi realizado no salão de reuniões anexo à UBSF, onde desenvolveu-se 

o processo de educação e promoção de saúde e a troca de conhecimentos. Através de 

orientações e esclarecimentos das dúvidas sobre o momento vivenciado por estas 

mulheres, buscou-se amenizar os fatores de risco, caso já instalados e, evitar que outros 

surgissem no decorrer do ciclo gravídico. Os temas centrais abordados foram: 

desenvolvimento do feto, principais mudanças fisiológicas sofridas pela gestante, queixas 

mais frequentes, eliminações fisiológicas, hábitos alimentares, cuidados com o corpo, 

algumas possíveis intercorrências no período gestacional e as condutas a serem adotadas, 

tipos de parto, pós-parto, aleitamento materno, cuidados com o neonato, recuperação no 

pós-parto, planejamento familiar, bem como a divulgação e indicação do Grupo de 

Gestantes e Puérperas ofertado pelo Hospital Universitário da FURG. DISCUSSÃO: As 

gestantes mostraram-se ativas, participativas e interagentes, compartilharam saberes, 

anseios e experiências pregressas. Percebeu-se que a atuação em grupo oferece resultados 

satisfatórios na promoção da saúde, estimulando a adoção de hábitos saudáveis, pois atua 

incentivando o convívio de pessoas que estão vivendo, ainda que por um curto período, 

o processo gestacional em sua plenitude3. Enquanto acadêmicas, entendemos como 

fundamental a propagação de ações que qualifiquem a assistência de enfermagem à saúde 

da mulher, de modo que o acesso as informações na gestação é um processo que favorece 

a construção de conhecimentos. Acreditamos que a realização do grupo estimula o 

processo de reflexão a respeito das visões e condutas adotadas relacionadas ao processo 

de gestar, parir e criar. O grupo funciona como um estimulante para a reflexão crítica, 

dando a mulher, autonomia para decidir de que forma passará pelo processo de gestação, 

parto e pós-parto, adotando as atitudes que julgar saudáveis4. Atividades educativas, 

estimulam o desenvolvimento acadêmico através de práticas embasadas em 

conhecimento científico, bem como a implementação de ações educativas e a percepção 

da autonomia e gerenciamento do processo de cuidado do enfermeiro atuante na UBSF. 

Realizar atividades similares auxilia na formação do enfermeiro, promovendo melhorias 

tanto para a vida pessoal e acadêmica, quanto para a profissional5. CONCLUSÃO: 

Notou-se um retorno significativo e surpreendentemente maior que tão somente a 



 

contribuição para a formação acadêmica. O resultado do trabalho realizado repercutiu 

diretamente no desenvolvimento de competências e habilidades técnico-cientificas que, 

somadas ao contato com a realidade dos serviços de saúde possibilitou articulações entre 

graduação e prática profissional, até então desconhecidas ou pouco conhecidas pelo grupo 

acadêmico. A troca de saberes gerou rica experiência para ambas partes, tendo em vista 

que a dinâmica proporcionou à essas mulheres uma oportunidade de construção de 

conhecimento, desmitificando e rompendo tabus.  Além de benefícios mútuos, a atividade 

revelou a debilidade na comunicação enfermeiro-paciente no anseio da prestação de uma 

assistência de qualidade, pautada nos princípios de integralidade. Identificou-se naquele 

conjunto de mulheres, fragilidades pontuais em relação ao assunto central que foram 

prontamente sanadas. Demais percepções como vulnerabilidade socioeconômica e 

heterogeneidade diante do nível de instrução entre as gestantes, gerou significativa 

reflexão na comunidade acadêmica: o serviço de saúde integral e de qualidade não está 

ao alcance de todos. Faz-se necessário reconhecer as diferenças nas condições de vida e 

saúde de cada indivíduo, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações 

sociais, para que se possa ofertar um atendimento individualizado, humanizado e integral. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A atividade 

contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo e aprimoramento das 

habilidades técnico-científica das acadêmicas por meio da organização das atividades de 

educação em saúde, salientando a importância da promoção da saúde da mulher no 

período gestacional na atenção primaria. Por meio desta atividade foi possível estreitar a 

relação com a comunidade, reconhecendo necessidades e, consequentemente, intervindo 

nas ações de saúde das gestantes. A abordagem realizada no grupo de gestantes favoreceu 

a interação entre os profissionais com público-alvo, facilitando a troca de vivências e 

informações, bem como a promoção do autocuidado e a autonomia das mulheres.  

DESCRITORES: Enfermagem em Saúde da Mulher; Grupo de Gestantes; Atenção 

Primária em Saúde: autocuidado. 
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RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE VIVÊNCIAS 

E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 

VER-SUS 

Victoria Leslyê Rocha Gutmann1, Daniele Ferreira Acosta2 

 

 

Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) desde a sua implantação, na década de 

1980, se consolida e se aprimora na promoção da qualidade de vida dos brasileiros, 

buscando resolutividade nas ações e nos serviços de saúde, sob os princípios da atenção 

universal, integral e equânime à população1. Apesar de suas ações e intenções, não raras 

vezes, críticas são lançadas a este Sistema, com esquecimento de que, para haver 

eficiência na sua execução, o SUS necessita, além de uma boa gestão, de trabalhadores 

de saúde preparados nos aspectos técnicos, científicos e políticos. Desse modo, se torna 

essencial a mudança no processo de formação dos acadêmicos, tendo em vista que o 

desenvolvimento das atividades práticas curriculares possuem, muitas vezes, uma carga 

horária insuficiente, atrelada aos serviços de saúde superlotados de estudantes, bem como 

falha teórica ou ainda falta de motivação do acadêmico2. Assim, na busca pela 

qualificação da formação profissional para o SUS, os Ministérios da Educação e da Saúde 

se articulam na criação e proposição de Programas e Projetos, a exemplo do Projeto de 

Vivências e Estágios na Realidade do SUS (Ver-SUS), realizado inicialmente no ano de 

2002 pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul e que aos poucos se disseminou 

por todo o território nacional3. Objetivo: Descrever a participação e experiência da 

acadêmica de Enfermagem como vivente no Ver-SUS. Metodologia: Trata-se de um 

relato de experiência sobre a participação e experiência no Ver-SUS realizado no 

municípios de Nova Santa Rita e Sapucaia do Sul entre os dias 02 a 08 de fevereiro de 

2019. O processo de seleção ocorreu entre os meses de férias curriculares, conforme 

abertura de edital. A inscrição como vivente, facilitador ou comissão organizadora foi 

realizada por meio do endereço eletrônico http://versus.otics.org, conveniado ao 

Ministério da Saúde e em parceria com a Rede Unida e a Organização Pan-Americana da 

Saúde. O formulário de inscrição possuia questões estruturadas relacionadas a questões 

sociodemográficas e à vida acadêmica, como participação em atividade de extensão, de 

pesquisa, em diretório acadêmico e em movimento estudantil e social, além de questões 

relacionadas ao SUS. Foram selecionados 18 viventes e três facilitadores, sendo 

estudantes de graduação e residentes dos cursos de enfermagem, medicina, nutrição, 

psicologia, serviço social, odontologia, farmacologia, letras e informática, de 

universidades públicas e privadas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Resultados e discussão: A vivência é um processo de imersão teórica, prática e vivencial 

dentro do sistema de saúde dos territórios de abrangência, onde o participante fica 24 

horas por dia, durante todo o período da vivência, disponível para as atividades do 

http://versus.otics.org/


 

projeto4. Os participantens ficaram hospedados juntos ao longo do período do estágio-

vivência, permitindo a troca de experiências. Os acadêmicos também possuíram como 

base para as discussões o uso de textos, palestras assistidas e apoio de facilitadores. Ao 

longo do período de estágio-vivência os selecionados tiveram a oportunidade de conhecer 

diferentes instâncias em que o SUS atua como Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

Estratégias Saúde da Família (ESF), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Hospital, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além de 

participar de reuniões com as comunidades locais e com os movimentos sociais. Ao 

término da experiência, foi solicitado a realização do portfólio, isto é, um relatório sobre 

o estágio-vivência, destacando pontos importantes como as potencialidades e as possíveis 

intervenções a serem traçadas para cada local/situação. Não houve nenhum tipo de 

remuneração financeira, porém foi disponibilizado a hospedagem, a alimentação e o 

transporte para as atividades realizadas dentro do município. Para apresentar os dias de 

vivência é necessário contextualizar o município de Nova Santa Rita, considerado o maior 

produtor de agricultura orgânica da América Latina, e essa produção está diretamente 

ligada aos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

existentes na região5. Desse modo, o MST foi o movimento social mais presente durante 

o estágio-vivência no município, onde parte dos mais de 20 mil habitantes da população 

assistida pelo SUS é proveniente dos assentamentos. Assim, o primeiro dia foi marcado 

pela recepção pelos profissionais da SMS de Nova Santa Rita, os quais acompanharam 

os participantes no deslocamento até a Escola Fazenda, alojamento dos viventes e 

facilitadores. Dinâmicas realizadas pelos profissionais, facilitadores e comissão 

organizadora também fizeram parte desse primeiro momento de integração do grupo. 

Além disso, no primeiro dia o grupo assistiu o filme “História da Saúde Pública do Brasil” 

com discussão posterior sobre como a criação do SUS esteve diretamente ligado à 

participação popular. No segundo dia, ocorreu palestra e discussão sobre a saúde da 

população LGBT+ e mais tarde sobre a gestão no SUS. No dia 04 de abril, começaram as 

vivências nos seguintes serviços: CAPS, ESF, UBS/UPA e Academia de Saúde, serviços 

em geral muito bem organizados e até então  desconhecidos pela acadêmica, como o caso 

da Academia de Saúde. À noite, o filme “Nise: o coração da loucura” foi assistido e 

discutido entre o grupo, podendo estabelecer relação com o CAPS visitado durante a 

manhã. No dia 05 pela manhã, o grupo conheceu a ESF rural que dispõe de horto 

medicinal. Mais tarde, ocorreu visita a uma horta familiar e após às instalações da 

Cooperativa de Produção Agropecuária. Na tarde do mesmo dia, ocorreu uma palestra 

sobre movimento estudantil. A quarta-feira começou com uma aula sobre Atendimento 

Pré-Hospitalar e pela tarde roda de conversa com a equipe de saúde mental do município 

e posterior aplicação de auriculoterapia. A noite foi finalizada com a dinâmica da “corrida 

do privilégo”, despertando discussões e reflexões. No dia 07, o grupo se dividiu – entre 

CAPS, ESF e UBS/UPA, para acompanhar o turno da manhã em um serviço do SUS. À 



 

tarde, foi possível acompanhar uma reunião do Conselho local de saúde de Itapuí, 

visualizando de perto a participação e demanda da comunidade. E pela noite houve uma 

palestra sobre prevenção das infecções sexualmente transmissíveis realizada pela 

enfermeira da ESF Berto Círio. Por fim, no último dia, foi realizada pela manhã a visita 

ao hospital de Sapucaia do Sul, serviço de média complexidade. À tarde, começaram as 

atividades de avaliação da vivência, agradecimentos e despedida (um até logo). Assim, o 

Ver-SUS se caracteriza como um espaço educativo, mas também de luta no campo da 

saúde, possibilitando a formação de profissionais comprometidos ética e politicamente 

com as necessidades de saúde da população4. Conclusão: Conclui-se que a experiência 

foi de grande aprendizado para a acadêmica, principalmente por permitir a troca de 

conhecimento com as mais diversas áreas que compõem a saúde e a luta por um SUS que 

cumpra cada vez mais com os seus princípios. Além disso, vivenciar tais experiências 

permitiram pensar em estratégias que busquem atenuar as fragilidades de algum serviço, 

bem como  multiplicar em outros locais as experiências exitosas. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: As discussões e reflexões ocorridas 

não devem restringir-se ao período de vivência, mas precisam ser expandidas para toda a 

sociedade, instigando o pensar/atuar crítico do acadêmico e futuro profissional que será 

protagonista nas mudanças que o SUS e a sociedade almejam em prol da transformação 

das realidades sociais. 
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CONSTRUÇÃO DE MANUAL DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE 

LESÕES CUTÂNEAS A PARTIR DO MÉTODO PDCA 

 

Felipe Ferreira da Silva162, Fernanda Sant´Ana Tristão163, Monica Cristina 

Bogoni Savian164, Maria Angélica Silveira Padilha165. 

 

Introdução: As lesões cutâneas das mais diversas etiologias afetam pessoas nos 

diferentes cenários de cuidado, em especial, no ambiente hospitalar1. Estas têm sido 

consideradas um grave problema de saúde pública, pois geram impactos negativos na 

qualidade de vida dos indivíduos portadores e oneram as instituições e sistemas de saúde 

devido ao aumento dos custos com tratamentos prolongados, longos períodos de 

pagamentos de benefícios e aposentadorias precoces2. Nesse sentido, a utilização de 

documentos institucionais padronizados possibilita a implementação de uma assistência 

segura e assertiva no que tange à segurança do paciente. 

Objetivo: Relatar a experiência sobre a construção de um manual de prevenção e 

tratamento de lesões cutâneas em um hospital de ensino localizado no Sul do Brasil a 

partir do método PDCA. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência fundamentado na construção de um 

manual no âmbito da prevenção e tratamento de lesões cutâneas em um hospital de ensino, 

a partir da utilização do método PDCA, oriundo de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel). A escolha do tema do estudo foi motivada pela necessidade por parte do Grupo 

de Pele da instituição de padronizar condutas para a prevenção e tratamento de lesões 

cutâneas. Como método de organização para identificar as necessidades do Grupo de Pele 

foi utilizado o ciclo PDCA, que consiste em um método que tem como objetivo promover 

a melhoria contínua dos processos por meio de um circuito de quatro ações: planejar 

(plan), fazer (do), checar (check) e agir (act). O ciclo é aplicado para promover melhoria 
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contínua, pois sua aplicação ajuda a entender não só como um problema surge, mas 

também como deve ser solucionado, focando na causa e não nas consequências. Na 

primeira ação - Etapa de Planejamento (Etapa P): foi realizada a identificação das lesões 

cutâneas mais frequentes na instituição. Para tanto foram coletadas as informações do 

registro de avaliações realizadas pelo GP nos anos de 2016 e 2017. O Diagrama de 

Ishikawa foi utilizado para levantar os principais problemas enfrentados pelo Grupo de 

Pele em relação à prevenção e tratamento de lesões cutâneas. Na sequência foram 

elencadas metas para construção do manual, por meio da ferramenta Metas SMART, 

abreviação de cinco critérios necessários que precisam estar presentes em uma meta: S 

(Specific): Especificidade; M (Mensurable): Mensurável; A (Attainable): Alcançável; R 

(Relevant): Relevante; T (Time-related): Temporal. Em seguida, foi elaborado um plano 

de ação para a construção do manual por meio da utilização da ferramenta 5W2H que 

fundamenta-se na elaboração de um questionário formado por sete perguntas: O que deve 

ser feito? (A ação, em si); Por que esta ação deve ser realizada? (O objetivo); Quem deve 

realizar a ação? (Os responsáveis); Onde a ação deve ser executada? (A localização); 

Quando a ação deve ser realizada? (Tempo ou condição); Como deve ser realizada a ação? 

(Modo, meios, método, etc.); Quanto será o custo da ação a realizar? (Custo, duração, 

intensidade, profundidade, nível de detalhamento, etc.). Na segunda ação - Etapa de 

Fazer/Executar (Etapa D): foi realizada a construção do Manual de Prevenção e 

Tratamento de Lesões Cutâneas. A construção do Manual foi feita de forma coletiva 

congregando os profissionais do Grupo de Pele, profissionais de enfermagem da 

instituição, integrantes do GEPPTELC, alunos e professores. Para realização dessa etapa, 

foi feita uma apresentação do Manual aos profissionais da instituição em reunião do 

GEPPTELC, onde houve espaço para discussões e sugestões quanto à modificação no 

texto, na apresentação e no processo de implementação. Na terceira ação - Checar (Etapa 

C) está sendo avaliado se as atividades de prevenção e tratamento de LC planejadas estão 

sendo executadas de acordo com o planejamento, por meio de um instrumento de 

auditoria tipo checklist. Na quarta ação – Agir (Etapa A) o manual e os resultados do 

estudo foram encaminhados ao Grupo de Pele, a Divisão de Enfermagem e a Direção do 

hospital para avaliação. Posteriormente será encaminhado ao Conselho Regional de 

Enfermagem para que este avalie e emita parecer sobre o Exercício Profissional, de 

acordo com as diretrizes gerais do Conselho Federal. Após estas etapas e aprovação o 

manual poderá ser implementado no hospital de forma a ser disponibilizado no sistema 

para consulta. 

Resultados: Na etapa P (Planejar) foi observado que, dentre as lesões cutâneas avaliadas 

pelo Grupo de Pele, as lesões por pressão foram as mais frequentes (68,90%), seguido 

pelas feridas tumorais (7,45%), feridas cirúrgicas (7,26%), dermatite associada à 

incontinência (5,40%), úlceras venosas (2,61%) e lesões por extravasamento (2,42%). 

Para a construção do Diagrama de Ishikawa partiu-se do problema enfrentado pelo Grupo 



 

de Pele para poder determinar as causas. Neste caso, a falta de padronização de condutas 

e processos foi apontada como a maior dificuldade enfrentada no processo de trabalho. 

As metas foram estabelecidas conforme as causas identificadas no diagrama, sendo: Dar 

continuidade à construção do manual de prevenção e tratamento de lesões cutâneas; 

Participar das ações de capacitação para implementação do manual na instituição; 

Verificar se as ações de prevenção e tratamento estão sendo realizadas; Finalizar a 

implementação do manual na instituição até maio de 2019. Na etapa D (Fazer) a principal 

atividade foi a construção do manual, ficando estruturado da seguinte forma: 152 páginas, 

13 capítulos, contando com capa, texto resumo, apresentação da instituição, do Grupo de 

Pele, do serviço de enfermagem e do GEPPTELC. Na sequência, constam questões de 

operacionalização para o uso do manual e as ações de prevenção e tratamento de lesões 

cutâneas de diferentes etiologias. As etapas C (Checar) e A (Agir) ainda estão sendo 

executadas de acordo com o planejamento proposto, tendo em vista que o período para 

finalização do TCC é curto. O Grupo de Pele e o GEPPTELC continuam a implementação 

do manual na instituição. Destaca-se que todo o processo foi realizado de modo 

sistemático e participativo, ou seja, elaborado e discutido pelos profissionais, 

oportunizando convergir ensino, assistência e pesquisa. 

Conclusão: O desenvolvimento e início de implementação do manual possibilitou o 

fomento da cultura de segurança do paciente, bem como o fortalecimento da integração 

docente assistencial na instituição, contribuindo com medidas seguras e fundamentadas 

em evidências para benefício do paciente e do serviço. 

Contribuições e implicações para a Enfermagem: Este documento servirá de apoio 

para a tomada de decisão dos profissionais de enfermagem da instituição frente à 

prevenção e tratamento de lesões cutâneas, contribuindo para a melhoria da qualidade da 

assistência e para as demais ações voltadas à segurança do paciente. 
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PERFIL DOS PACIENTES ATENDIDOS POR UM GRUPO DE PELE DE 

UM HOSPITAL DE ENSINO 

 

Felipe Ferreira da Silva166, Fernanda Sant´Ana Tristão167, Monica Cristina 

BogoniSavian168, Maria Angélica Silveira Padilha169. 

 

Introdução: É considerada lesão cutânea qualquer dano localizado na pele que cause 

alteração nos processos fisiológicos, gerando resposta inflamatória e ativação dos 

mecanismos de defesa do organismo. Dentre estas, as feridas caracterizam-se como uma 

descontinuidade da integridade cutânea, com destruição das camadas da pele e exposição 

a infecções1. A elevada prevalência e incidência das lesões cutâneas nos serviços de saúde 

representam um grave problema, tanto por causar prejuízo na qualidade de vida das 

pessoas quanto por aumentar consideravelmente os custos com internações hospitalares 

e tratamentos2. Como referência para o cuidado com a pele, os Grupos de Pele são órgãos 

de assessoria das instituições e têm por finalidade o desenvolvimento de ações para a 

prevenção e o tratamento de lesões cutâneas, com o compromisso de oferecer qualidade 

na assistência e otimizar recursos, além de ser de natureza técnica-científica 

permanente3.Neste sentido, para melhorar a qualidade da assistência de enfermagem nesta 

área, é necessário que os profissionais tenham conhecimento sobre os fatores de risco e 

agravantes, a fim de implementar estratégias efetivas de prevenção e tratamento. 

Objetivo: Apresentar o perfil dos pacientes atendidos por um Grupo de Pele vinculado a 

um hospital de ensino localizado no Sul do Brasil. Metodologia: Estudo quantitativo, 

longitudinal e retrospectivo realizado em um hospital de ensino de grande porte 

localizado em um município do Rio Grande do Sul, que dispõe de 175 leitos distribuídos 

entre diversas especialidades: clínica, cirúrgica, pediátrica e neonatal, além de dispor de 

serviços de atendimento e internação domiciliar. A investigação ocorreu nos meses de 

outubro e novembro de 2018 por meio da análise do livro de registros do Grupo de Pele, 
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onde estão dispostas as informações das consultorias realizadas nos anos de 2016 e 2017, 

compreendendo parte dos arquivos do grupo. O levantamento e utilização dos dados 

foram autorizados pela instituição, todavia sem a divulgação de quaisquer informações 

que pudessem identificar os indivíduos. O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma 

Brasil CAAE 98254918.0.0000.5337 e aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa sob 

parecer número 2.950.882. A população do estudo foi constituída por todos os pacientes 

internados no hospital avaliados pelo Grupo de Pele. Dos registros, foram extraídas as 

seguintes informações: idade, sexo, data de internação, unidade de internação e tipo de 

lesão. Estas foram registradas em uma planilha a partir do programa Microsoft® Excel 

versão 2013 e analisados por estatística descritiva. Resultados: foram realizados 585 

atendimentos no período, totalizando 446 pacientes atendidos. Nesse ponto, vale ressaltar 

que alguns pacientes receberam mais de uma consultoria do Grupo de Pele. Do total de 

atendimentos, 49,1% foram pacientes sexo feminino e 48,5% do sexo masculino. Em 

2,4% dos atendimentos essa informação não foi registrada. Em relação à idade, a média 

foi de 58,3 anos e a mediana de 62 anos, com desvio padrão de 64. Em relação à unidade 

de internação, 65,6% foram unidades clínicas, seguidos por UTI Adulto 19%, cirúrgicas 

3,6%, ginecologia 2,9%, neonatologia 2,9% e pediatria 2,2%. Os atendimentos 

ambulatoriais totalizaram 3,6% e os referentes à atenção domiciliar 0,2%. No que diz 

respeito a etiologia, as lesões por pressão foram as mais frequentes, com 68,9%, seguido 

pelas feridas tumorais 7,5%, feridas cirúrgicas 7,3%, dermatites associadas à 

incontinência 5,4%, úlceras venosas 2,6% e lesões por extravasamento 2,4%. Outras 

etiologias totalizaram 6% dos atendimentos. Discussão: O Brasil tem passado por 

transformações no seu perfil demográfico, sendo o aumento da expectativa de vida um 

dos eventos mais marcantes dessa mudança. O envelhecimento da população traz consigo 

problemas de saúde como o aumento do número de doenças crônicas e incapacitantes, 

bem como as consequentes internações hospitalares e o risco de desenvolvimento de 

lesões de pele4. Durante o processo de hospitalização, o paciente pode passar por diversos 

procedimentos clínicos que favorecem o desenvolvimento de lesões cutâneas, como 

instalação de drenos e cateteres, aderência de dispositivos adesivos, utilização de 

sensores, banho e higiene corporal, realização de curativos, reposicionamento e 

alternância de decúbito, uso de fraldas, dentre outras. Estes tornam-se fatores ainda mais 

críticos quando realizados de maneira rotineira5. Baseado nos dados e constatações dos 

serviços de saúde de alguns países localizados nos quatro continentes, estima-se que cerca 

de 1 a 2% da população ocidental seja portadora de lesão cutânea6. Dos diferentes tipos 

de lesões cutâneas das mais variadas etiologias, as feridas que não cicatrizam representam 

um agravo a nível mundial para os sistemas de saúde. Os gastos relacionados ao cuidado 

com esse tipo de ferida são estimados em 1,5-4% do total dos orçamentos anuais 

atribuídos à saúde, estando isto diretamente entrelaçado ao aumento do número de idosos, 

incidência de doenças crônicas e aumento nas taxas e tempo de internações hospitalares7. 



 

No cenário mundial, em países como os Estados Unidos, estima-se que aproximadamente 

três milhões de adultos são acometidos por lesão por pressão8. No Brasil, os estudos 

epidemiológicos ainda são incipientes. Um estudo recente desenvolvido em uma Unidade 

de Terapia Intensiva localizada em São Paulo constatou prevalência de 10,1% e 

incidência de 13,8%9. Conclusão: Apesar do panorama atual, a maioria das lesões 

cutâneas podem ser prevenidas ou atenuadas por meio da adoção de estratégias de 

prevenção e tratamento fundamentadas em evidência científica e padronizadas por meio 

de documentos institucionais. Contribuições e implicações para a Enfermagem: 

Conhecer o perfil dos pacientes atendidos possibilita trabalhar em cima das necessidades 

específicas para uma assistência mais assertiva. Espera-se que os resultados possam 

contribuir com os serviços de saúde que lidam com este público para uma prática eficaz 

pautada na segurança do paciente. 

Descritores: Ferimentos e Lesões; Assistência à Saúde; Enfermagem. 
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SEMANA INTEGRADA DE PREVENÇÃO DA LESÃO POR 

PRESSÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

 

Dápine Neves da Silva1, Tainá Lopes2, Jefferson Sales da Silva3, Maria Angélica 

Silveira Padilha4, Fernanda Sant´Ana Tristão5 

 

Introdução: Lesão por pressão (LP) pode ser definida como um dano localizado na pele 

e ou tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionado ao 

uso de dispositivo médico ou a outro artefato como resultado de pressão intensa e/ou 

prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e 

ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, 

comorbidades e pela condição do paciente1. Entretanto apesar de todos os avanços no 

âmbito da segurança do paciente, os eventos adversos ocorrem com frequência dentre os 

quais pode ser destacado as lesões por pressão, uma das consequências mais comuns 

resultantes de longa permanência em hospitais2. Objetivo: descrever a vivencia e 

experiencia no planejamento e realização da I Semana de Prevenção de Lesão por Pressão 

de Pelotas Metodologia: trata-se de um relato de experiência sobre realização da I 

Semana Integrada de Prevenção de Lesão por Pressão de Pelotas, idealizada e realizada 

pelo Grupo de Pele Hospital Escola/EBSERH, Grupo de Estudo e Pesquisa de Prevenção 

e tratamento de Lesões Cutâneas (GEPPTELC/UFPel) e alunos da Unidade do Cuidado 

VI: Gestão, Adulto, Família do Curso de Graduação em Enfermagem da UFPEM. 

planejada e programada a contemplar os profissionais de saúde e cuidadores/familiares 

dos pacientes com LP e demais representantes das instituições colaboradoras. No mês de 

setembro de 2018, foi realizada uma reunião de planejamento da qual participaram os 

membros do GEPPTELC/UFPel, na qual discutiu-se sobre a necessidade de realizar uma 

atividade abordando o tema prevenção de LP propondo uma discussão com os serviços 

de saúde da cidade propondo estratégias coletivas para prevenção. Desta forma, para a 

realização do evento foram articulada participação dos quatro maiores hospitais da 

cidade. A opção de envolver as instituições hospitalares se deu a partir da premissa de 

que a assistência prestada a população se estabelece em uma rede de cuidado onde o 

usuário muitas vezes passa por períodos de internação repetidas que se dão nessas 

instituições de forma alternada. Ao longo das reuniões foi elaborado o cronograma do 

evento, composto de temáticas, a divulgação foi realizada através de cartazes afixados 

nos murais e comunicação com os gestores e profissionais dos hospitais e também 

divulgada em mídias sociais. Realização da atividade: Os temas “Iniciativas do Hospital 

Escola UFPel/Ebserh para prevenção de lesão por pressão”, “Final de vida e lesões 

cutâneas: desafios e possibilidades para o cuidado”, Prevenção de lesão por pressão: 

movimento do paciente restrito ao leito, adaptação postural do colaborador e ginástica 



 

laboral”, “Aspectos nutricionais na prevenção de lesão por pressão”, “Prevenção de lesão 

por pressão relacionada a dispositivo médico”, “Cuidados com a pele na prevenção de 

lesão por pressão”, “Tecnologias para prevenção de lesão por pressão”, “Construção de 

material educativo para prevenção de lesão por pressão” a serem abordados em forma de 

palestra e o tema  “Iniciativas dos hospitais da cidade de Pelotas em relação à prevenção 

de lesão por pressão”, como mesa de discussão com a participação dos enfermeiros 

responsáveis pelos grupos de prevenção e tratamento de lesões cutâneas nos hospitais 

participantes da atividade, afim de expor as atividades realizadas e traçar estratégias 

comuns entre os serviços. Foram planejadas ainda atividades de educação em serviço em 

três hospitais sobre prevenção de LP nas unidades de internação, como também atividades 

de educação em saúde voltadas aos pacientes internados e seus cuidadores, realizadas 

pelos acadêmicos de enfermagem de duas universidades e um ciclo de apresentação de 

trabalhos científicos sobre o tema Prevenção de LP. Resultados:  A semana foi realizada 

de 19 a 23 de novembro de 2018. As atividades de educação em saúde ocorreram nos dias 

20 e 21 de novembro de 2018, nos turnos manhã e tarde sendo realizadas em cada unidade 

de Internação e a unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI) com a finalidade de abordar 

o tema lesão por pressão envolvendo os pacientes e cuidadores, com duração de 5 a 10 

minutos buscando explanar os cinco tópicos que constam no Procedimento Operacional 

Padronizado intitulado “Prevenção de lesão por pressão” da instituição organizadora: 

avaliação de risco, cuidados com a pele, nutrição, reposicionamento e mobilização e 

educação. Utilizou-se como material didático um macacão contendo ilustrativamente 

todos os pontos de pressão no corpo, e demonstrações com o uso do creme hidratante e 

de superfícies de apoio. As atividades de educação em serviço voltada aos profissionais 

de saúde das instituições foram realizadas nos dias 20, 21 e 22 de novembro, nas unidades 

de internação e UTI, totalizando 21 atividades distribuídas nos turnos manhã, tarde e 

noite, envolvendo a participação de acadêmicos de enfermagem, membros do Grupo de 

pele, com duração de 15 minutos, utilizando materiais de apoio como álbum seriado 

contendo ilustrações de cada tópico do POP e materiais disponíveis nas instituições para 

demonstração de cuidados com a pele e manequim para demonstração das técnicas 

corretas de fixação das sondas nasal e vesical para evitar lesão por pressão em membrana 

mucosa. E as atividades da campanha educativa no formato de evento ocorreram nos dias 

19,20, 22 e 23 de novembro nos turnos manhã e tarde com 8 palestras, e um ciclo de 

apresentações de trabalhos sobre o tema lesão por pressão, no qual foram apresentados 

com 6 trabalhos, e teve um publico de 23 participantes, sendo na maioria alunos e 

professores da Faculdade de Enfermagem UFPel.  A mesa intitulada: “Iniciativas dos 

Hospitais da cidade de Pelotas em relação a prevenção de lesão por pressão”, foi composta 

por profissionais enfermeiros representantes das instituições hospitalares, foi apresentado 

o que os serviços vêm desenvolvendo para prevenção e que ações futuras em conjunto 

podem ser firmadas entre as instituições. Discussão: As atividade de educação em saúde 



 

e educação em serviço foram grandes percussores da semana, além de palestras e 

apresentações de trabalhos acadêmicos que alinharam os conhecimentos acerca das lesões 

por pressão, corroborando para práticas preventivas em larga escala, proporcionando mais 

segurança ao paciente em situação de risco, garantindo uma qualidade na assistência e a 

diminuição de gastos excessivos nas instituições. Evidencia-se que foi a primeira 

atividade conjunta entre os hospitais da cidade para discussão da temática, o que 

oportunizou ampliar o paradigma acerca dos conhecimentos no âmbito da prevenção, 

conceituação, e fatores de risco das lesões por pressão. Conclusão: conclui-se que o 

evento contribuiu para a discussão de como prevenir e melhorar o atual quadro e repensar 

o quanto ainda preciso avançar neste campo. Contribuições/Implicações para a 

Enfermagem: Percebemos que as atividades viabilizaram ações transformadoras e 

impactantes nas instituições, possibilitando um espaço de discussão e construção de 

conhecimento de novas tecnologias de educação em saúde capazes de qualificar a prática 

do fazer em enfermagem. Consolidando uma qualificação na assistência e profissionais 

expertises no assunto, diminuído os gastos públicos desnecessários, e sendo capazes de 

serem transformadores de mudança no atual quadro das lesões por pressão. 

 

Descritores: Lesão por Pressão; Ferimentos e Lesões; Educação em Saúde.  

  

Seminário de Graduação 

 

Referências: 

 

1. National Pressure Ulcer Advisory Panel. (NPUAP) annouunces a change in 

terminology from pressure ulcer to pressure injury and updates the stages of pressure 

injury. [Acesso em 21 abril 2019]. Disponível em: http://www.npuap.org/national-

pressure-ulcer-advisory-panel-npuapannounces-a-change-in-terminology-from-

pressure-ulcer-to-pressureinjury-and-updates-the-stages-of-pressure-injury 

2. Brasil, Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 529, de 1º de abril de 

2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). [Acesso em 21 

abril 2019]. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html  

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPORTE SOCIAL DA FAMÍLIA QUE POSSUI CRIANÇA COM 

ENCEFALOPATIA/PARALISIA CEREBRAL 

 

SARAIVA, Eduardo de Souza171, GOMES, Giovana Calcagno172, SANTOS, 

Mariana Oliveira173, CAMPOS, Kauan Machado174, DRESCH, Fabiele Dias175 

 

Introdução: A encefalopatia crônica não progressiva (ECNP), também conhecida como 

paralisia cerebral (PC), é consequência de uma lesão estática, que afeta o sistema nervoso 

central (SNC) em fase de maturação estrutural e funcional. Trata-se de uma disfunção 

predominantemente sensório-motora, que envolve distúrbios no tônus muscular, postura 

e movimentação voluntária, resultando a longo prazo em deformidades ósseas e déficits 

funcionais1. O cuidado de crianças com PC, no contexto familiar pode envolver situações 

desafiadoras. O desafio, via de regra, parte do próprio desconhecimento por parte da 

família sobre as especificidades dessa deficiência irreversível. Nessa trajetória, as 

inseguranças são comuns, bem como a sobrecarga de trabalho dos cuidadores familiares, 

ampliada na medida em que a pessoa cuidada cresce e completa anos  de vida, o que pode 

resultar em desgastes físicos e emocionais para o cuidador. A família de crianças com PC 

enfrenta a crise de perda de um filho perfeito, bem como a tarefa de se ajustar e aceitar a 

criança e sua deficiência. Tal evento desencadeia uma série de reações que dependem, 

em última instância, de fatores como o grau de instrução, conceitos e preconceitos 

familiares, fatores de ordem cultural. Cuidar da criança com PC é uma experiência difícil 

para a família, pois a doença apresenta um prognóstico reservado e, dependendo do tipo 

e gravidade da lesão, uma baixa qualidade e expectativa de vida. A criança deve 

apresentar algum grau de dependência por toda a vida, sem ter chance de se curar, 

necessitando de aporte de cuidados e de estímulos para a promoção do desenvolvimento 

infantil e da qualidade de vida pessoal e familiar. Em estudo acerca da experiência de 

famílias de crianças com PC grande parte dos cuidadores investigados referem-se à 

necessidade de extrema dedicação aos cuidados das crianças, sendo necessária a 

abdicação ao tempo livre, às atividades diárias e, na grande maioria dos casos, ocorre o 

abandono das atividades profissionais2. Nesse sentido, as famílias necessitam de suporte 

para conseguir prestar o cuidado à criança sem sobrecarga intensa. Objetivo(s): Conhecer 
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o suporte social da família para o cuidado à criança com encefalopartia/paralisia cerebral. 

Metodologia: realizou-se uma pesquisa descritiva, exploratória de cunho qualitativo. Foi 

realizado na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 

(HU/FURG), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). 

Participaram 12 familiares. Os critérios de inclusão utilizados nesse estudo foram: ser o 

principal familiar cuidador da criança com paralisia cerebral/encefalopatia, ter 18 anos 

ou mais e prestar-lhe cuidados diretos no domicílio. Os que aceitaram participar do estudo 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos do estudo os 

familiares cuidadores que, no momento da coleta dos dados, não eram o cuidador 

principal da criança durante sua internação. Depois de orientados acerca dos objetivos e 

metodologia do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os 

dados foram coletados no segundo semestre de 2018 por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Para a análise dos dados, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo 

e divide-se em três etapas: a) pré-análise: é a fase de organização dos dados, que possui 

três missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos e a elaboração categorias; b) exploração do material: operação 

de analisar o texto sistematicamente em função das categorias formadas anteriormente; 

c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação: as categorias que serão utilizadas 

como unidades de análise são submetidas à discussão por autores estudiosos da temática. 

Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme 

a Resolução 466/12, sendo aprovado sob número 197/2018. Resultados: Participaram do 

estudo 11 mães E um pai. Suas idades variam entre 23 e 53 anos. Em relação ao suporte 

social da família para o cuidado verificou-se que o familiar cuidador principal, 

geralmente, é a mãe. Os principais prestadores de cuidado da criança são a família 

nuclear. A doença da criança pode unir a família que se expande para o auxílio ao cuidado. 

Amigos e vizinhos também compõem a rede de apoio da família, sendo presença, 

auxiliando na aquisição de medicamentos e no transporte. Os serviços e profissionais de 

saúde se apresentam como importante fonte de apoio e as crianças são atendidas por uma 

equipe multiprofissional. Estes fornecem informações importantes para a família para sua 

instrumentalização para o cuidado  à criança e realizam os cuidados técnicos com a 

criança, possibilitando o repouso do cuidador. Outra importante fonte de apoio familiar é 

a fé em Deus. Apesar de lutar para obter suporte para o cuidado alguns familiares 

queixam-se da dificuldade de conseguirem auxílio para o cuidado à criança. Discussão: 

As pessoas com paralisia cerebral necessitam de uma rede cuidados devidamente 

articulada, na perspectiva do compartilhamento do cuidado de forma a ser contemplada 

por um projeto terapêutico de qualidade, envolvendo todos os aspectos de sua saúde. As 

redes de apoio social são as instituições relacionadas à família, tais como as organizações 

religiosas, o sistema de saúde, a escola e a vizinhança e, como parte do apoio social, os 

membros dessa rede social que são expressivos para as famílias e seus membros3. As 



 

redes de apoio são redes essenciais na trajetória da doença crônica, uma vez que são 

doenças de longa duração, exigindo dedicação integral à criança. São constituídas pelos 

familiares, vizinhos, padrinhos e amigos com os quais o familiar cuidador principal busca 

apoio e compartilha responsabilidades, cuidados, apoio financeiro e emocional. Assim, 

pode prestar o cuidado à criança, sem sobrecarregar- se intensamente. O suporte 

emocional também se dar por instituições religiosas. Pela fé/espiritualidade, buscam-se 

formas de enfrentamento menos dolorosas e consolação. Também, os familiares que têm 

fé sentem-se mais seguros e capazes de vivenciar essa situação4. Embora as dificuldades 

dessas famílias sejam muitas, elas encontram apoio e auxílio de pessoas e instituições que 

as ajudam a superar ou mesmo amenizar o sofrimento causado pela condição da criança. 

A rede de apoio se entrelaça para que as necessidades dos familiares cuidadores e da 

criança sejam atendidas da melhor maneira possível5. Evidencia-se, ainda, a importância 

da participação da equipe multidisciplinar no processo de tratamento destas crianças a 

fim de minimizar as consequências da doença, considerando os aspectos patológicos e 

clínicos da doença5. A instituição hospitalar, também denominada de rede formal, e os 

profissionais de saúde têm papel importante junto a essas famílias, informando e 

oferecendo explicações, estimulando o vínculo com a criança, fortalecendo-a para os 

enfrentamentos e fornecendo subsídios para seu melhor desempenho no cuidado da 

criança. Conclusão(ões): Os dados do estudo possibilitaram concluir que o cuidado 

familiar à criança com encefalopatia/ paralisia cerebral é complexo, exigindo a ação 

concreta dos profissionais enfermeiros no sentido de constituir suporte à família, 

minimizando sua sobrecarga e adoecimento. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: É fundamental o planejamento de ações de cuidado e apoio 

individualizado para cada binômio criança e familiar cuidador. A família como unidade 

de cuidado deve ser instrumentalizada a cuidar de forma efetiva e resolutiva. É precisp 

estabelecer uma parceria com a família, abrindo espaços de escuta e acolhida para uma 

construção compartilhada do cuidado à criança. 

 

Descritores: Paralisia cerebral, Criança, Família, Enfermagem. 
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AVALIAÇÃO DE FATORES DE RISCO E PREVALÊNCIA DE 

LESÃO POR PRESSÃO EM UM HOSPITAL DE ENSINO 

 

Jessica Rossales da Silva176, Aline Augusta Medeiros Rutz177, Monica 

Cristina Bogoni Savian178,Jefferson Sales da Silva179, Fernanda Sant’Ana 

Tristão180. 

 

Introdução: Lesão por pressão é um dano localizado na pele e ou tecidos moles 

profundos ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro material que tenha 

interface pele. A lesão na pele ocorre como resultado da pressão intensa e ou prolongada 

e ou por o cisalhamento e pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta. As 

lesões por pressão são de causa multifatorial, que envolvem uma série de fatores 

intrínsecos e extrínsecos, que quando identificados podem desencadear ações de cuidados 

para prevenção do desenvolvimento das lesões por pressão1. A ocorrência de lesão por 

pressão merece uma observação e atenção diferenciada a pacientes internados, por estes 

apresentarem maior complexidade e gravidade2. A prevalência de LP em hospitais nos 

Estados Unidos da América (EUA) é de 15% e a incidência é de 7% 1. No Brasil estudos 

sobre prevalência e incidência de LP são escassos, um estudo realizado na Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI) com aplicação da escala de Braden indicou que 92% dos 

pacientes apresentaram risco para LP, incidência de 13,95% e prevalência 17,79%3.  

Mesmo com o movimento em prol da segurança do paciente que tem preconizado como 

um de seus nove passos a prevenção de lesão por pressão, verifica-se que ainda há um 

número reduzido de estudos que disponibilizam dados sobre de prevalência e incidência 

de LP, assim como estudos sobre a identificação de fatores de risco que levam ao 

aparecimento de LP em pacientes internados em hospitais públicos. Objetivo: Verificar 

através da escala de Braden os fatores de risco para o desenvolvimento de Lesão por 

Pressão e a prevalência pontual de lesão por pressão em pacientes adultos internados em 

um hospital. Metodologia: Estudo de abordagem quantitativa, transversal e descritivo 
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realizado em um hospital de ensino de grande porte localizado em um município do Rio 

Grande do Sul, que dispõe de 175 leitos distribuídos entre diversas especialidades clinica, 

cirúrgica e pediátrica além de dispor de serviços de atendimento e internação domiciliar. 

A investigação foi realizada de março a maio de 2017 e ocorreu por meio da análise das 

fichas de acompanhamento para identificação de fatores de risco e prevalência de LP em 

pacientes adultos avaliados no ano de 2016, que compreende parte dos arquivos do Grupo 

de Pele do hospital. O levantamento e utilização dos dados foram autorizados pela 

instituição, todavia sem a divulgação de quaisquer informações que  pudessem 

identificar os indivíduos. O projeto de pesquisa foi submetido a Plataforma Brasil CAAE: 

69528417.7.0000.5317 e aprovado por Comitê de Ética e Pesquisa parecer número 

2.112.376. A população do estudo foi constituída por todos os pacientes adultos 

internados no hospital e avaliados pelo Grupo de Pele em relação ao risco e presença de 

lesão por pressão nos dias nove e treze de dezembro de 2016. Foram considerados adultos 

os sujeitos com 18 anos ou mais. Das fichas foram extraídas informações referentes aos 

escores decorrentes da aplicação da escala de Braden e a informação da presença ou não 

de LP no momento da avaliação, dados demográficos, o motivo da internação e a presença 

de comorbidades. Os dados foram analisados no programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 17.0. A análise estatística compreendeu o cálculo de prevalência, 

as variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de frequências relativa e absoluta e 

a quantitativa por meio de mediana. A diferença entre os grupos das variáveis estudadas 

foi verificada através de testes estatísticos (qui-quadrado). Os dados foram apresentados 

de forma descritiva em valores absolutos e relativos, e em média ± desvio-padrão (idade). 

Resultados: Foram avaliadas 119 (100%) fichas. O que corresponde a todos os pacientes 

adultos internados no hospital no dia da coleta de dados. Dos 119 pacientes, 44 (37,9%) 

apresentaram risco para desenvolvimento de LP, foram considerados com risco os que 

apresentaram escores menores que 21 na escala de Braden. Dos 44 pacientes com risco 

de LP, 13,6% tinham idade entre 18 e 40 anos, 45,4% idade entre 41 e 59 anos, e 40,9% 

idade > que 60 anos, apresentando diferença significativa (p=0,020) entre as classes ao 

nível de 5% de significância. Com relação ao sexo, pôde-se observar predominância do 

sexo feminino 59,1%. Os principais fatores de risco de acordo com a Escala de Braden 

foram: alteração na atividade física 88,63%, fricção e cisalhamento 75,0% e alteração na 

mobilidade 68,18%. A unidade do hospital que tem mais pacientes com risco para lesão 

por pressão é a Unidade de Terapia Intensiva, 83,33% dos pacientes apresentam algum 

tipo de risco. Os pacientes que mais apresentaram risco para lesão por pressão 50,0% 

foram os pacientes da oncologia. A prevalência pontual de lesão por pressão foi de 

14,80%. Observou-se que a maioria das lesões por pressão foram identificadas em 

pacientes com idade acima de 60 anos, 52,90%. Discussão As lesões por pressão 

tornaram-se um problema de saúde pública, devido á quantidade de pacientes acometidos. 

Recomendações para a prevenção devem ser aplicadas a todos os indivíduos vulneráveis 



 

e as intervenções adotadas por todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado de 

pessoas suscetíveis que se encontrem em ambiente hospitalar, já que, a maioria dos casos 

pode ser evitada por meio da identificação dos pacientes em risco e da implantação de 

estratégias de prevenção  dentre as quais a identificação de pacientes em risco para o 

desenvolvimento de lesão por pressão, por meio da utilização de ferramenta validada, 

sendo a Escala de Braden a mais recomendada4. A utilização da Escala de Braden na 

prática clínica tem se mostrado como um instrumento de predição para o surgimento de 

lesão por pressão ou sua recidiva, pois permite identificar o risco individual de cada 

paciente possibilitando aos profissionais implementar medidas preventivas alinhadas ao 

risco identificado3. A escala de Braden é constituída por seis subscalas, apresentando 

como critérios: percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e 

cisalhamento, tendo como máximo 23 pontos e o mínimo de seis, quanto menor for a 

pontuação maior o risco de lesão4. Conclusão: O estudo identificou uma prevalência de 

risco para Lesão por Pressão e prevalência pontual de Lesão que se assemelha a resultados 

obtidos em outros estudos nacionais e internacionais. Os principais fatores de risco de 

acordo com a Escala de Braden identificados foram: alteração na atividade física, fricção 

e cisalhamento e alteração na mobilidade que também apresenta semelhança em grande 

parte aos resultados apresentados em outros estudos realizados com população 

semelhante no Brasil. Destaca-se que o estudo apresentou algumas limitações uma delas 

foi a não identificação de lesões por pressão adquiridas em período anterior ao da 

internação do paciente, não sendo possível assim, identificar quais se desenvolveram 

durante o período de internação. Contribuições/implicações para a Enfermagem: 

Espera-se que o resultado possa convergir para a melhoria de práticas de prevenção e 

tratamento de lesão por pressão, assim como para a elaboração de protocolos e guias que 

auxiliem e fortaleçam as práticas assistenciais, a fim de qualificar o cuidado prestado. 
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Seminário de Graduação  

Referências  

1. NPUAP. National pressure ulcer advisory panel. [acesso em 24 de abril de 2019] 

Disponível em: https://www.npuap.org/  

2. Araújo AA, Santos AG. Úlceras por pressão em pacientes internados em unidades de 

terapia intensiva: revisão integrativa da literatura. Rev Ciênc e Saúde [revista em Internet] 

2016 janeiro-abril. [acesso em 24 de abril de 2019]; 09(01). Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/view/20804 

 

https://www.npuap.org/
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faenfi/article/view/20804


 

3. Palhares VC, Neto AAP. Prevalência e incidência de úlcera por pressão em uma 

unidade de terapia intensiva. Rev de Enf UFPE online, [revista em Internet] 2014 julho. 

[acesso em 24 de abril de 2019]; 8(2). Disponível em: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/23442-45667-1-PB.pdf 

 

4. Brasil. MS. Anvisa. Fiocruz. Anexo 02: Protocolo para prevenção de úlcera por 

pressão. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. [acesso em 24 de abril de 2019] Disponível 

em: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/Nota+T%C3%A9cnica+GVIMS-

GGTES+n%C2%BA+03-2017/54ec39f6-84e0-4cdb-a241-31491ac6e03e?version=1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/admin/Downloads/23442-45667-1-PB.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/Nota+T%C3%A9cnica+GVIMS-GGTES+n%C2%BA+03-2017/54ec39f6-84e0-4cdb-a241-31491ac6e03e?version=1.0
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271855/Nota+T%C3%A9cnica+GVIMS-GGTES+n%C2%BA+03-2017/54ec39f6-84e0-4cdb-a241-31491ac6e03e?version=1.0


 

A RELEVÂNCIA DO CURATIVO A VÁCUO NO FECHAMENTO 

DE EVISCERAÇÃO COM PERITONITE FECAL 

 

Luciano Zogbi181, Brenda Balk182, Aluísio Neutzling183, Fabiano Rodilei 

Vendrasco184, Bianca Rocha Alves185. 

 

Introdução: A peritonite é uma inflamação do revestimento da cavidade abdominal, o 

peritônio, geralmente provocada devido a uma infecção, a qual se propaga a partir de um 

órgão do abdome. Pode ter diversas causas, inclusive ser consequência da deiscência de 

sutura de anastomoses. Nas intervenções em que há ligação de dois segmentos intestinais, 

pode escapar conteúdo intestinal pelos pontos de sutura durante a operação, de forma a 

disseminar bactérias pelo abdome, ocasionando peritonite, sendo esta considerada uma 

complicação pós-operatória grave que possui alta morbimortalidade1. Neste contexto, a 

peritoneostomia é tida como uma técnica que possibilita ampla drenagem de secreção 

purulenta através de abertura da parede abdominal, além de facilitar a lavagem da 

cavidade peritoneal mediante reintervenções agendadas ou por demanda2. Na adoção 

dessa técnica algumas exigências devem ser cumpridas: proteger o conteúdo abdominal; 

prevenir contra evisceração; preservar a fáscia; reduzir danos às vísceras; oportunizar a 

quantificação das perdas de fluidos para o terceiro espaço; possibilitar o tamponamento 

seletivo; reduzir a perda de domínio; permitir o controle da infecção e da inflamação; e 

facilitar o manejo do paciente2. Como indicações para a realização da peritoneostomia, 

pode-se citar: incapacidade de fechamento da cavidade abdominal, hipertensão intra-

abdominal documentada, síndrome de compartimento abdominal, necessidade de 

drenagem da cavidade abdominal por ocasião de infecção grave, entre outras indicações. 

Nesse âmbito, durante a permanência do abdome aberto, pode haver dificuldade no 

fechamento da cavidade, predispondo-o à infecção. Isto, contudo, pode ser evitado 

empregando-se técnicas de fechamento temporário, como a Técnica de Barker (Vacuum-

pack) e a Vaccum-Assisted Closure Therapy (VAC), entre outras, as quais permitem o 

fechamento da cavidade abdominal com menor tensão. Sobre a Terapia VAC (ou curativo 

a vácuo), também denominada terapia de pressão negativa, pressão subatmosférica ou, 

ainda, técnica de vedação, esta utiliza uma espuma de poliuretano (PU) ou polivinil-álcool 

(PVA) reticulada, com poros de 400-600 micrômetros, que é aplicada e mantida no local 

por intermédio de um adesivo, de modo a se aplicar uma interface de uma película plástica 
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entre as vísceras e a espuma, ajustando ambas às bordas da lesão. A espuma é coberta 

com o adesivo, o qual permanece acoplado à pele com uma margem de 3 a 5 cm da ferida. 

No adesivo é feito um pequeno orifício de aproximadamente 2 cm de diâmetro no centro, 

e um adesivo TRAC™-DAP (dispositivo que conduz a secreção a um reservatório) é 

conectado a ele. Dessa forma, liga-se o sistema a uma bomba (aspirador) geradora de 

pressão subatmosférica contínua ou intermitente (pressão negativa). A pressão, em geral, 

é ajustada em 125 mmHg e é distribuída uniformemente sobre toda a ferida através dos 

poros da esponja2. O objetivo do sistema VAC é remover o fluido estagnado e detritos 

presentes na ferida, bem como otimizar o fornecimento de sangue e a deposição de matriz. 

Logo, a pressão parcial de oxigênio no interior dos tecidos aumenta, reduzindo a 

proliferação de bactérias2. As complicações resultantes da terapia VAC não são comuns, 

e quando ocorrem geralmente é devido a co-morbidades prévias do paciente e à irritação 

cutânea pelo uso do adesivo. O custo total da terapia VAC é maior do que outras técnicas, 

entretanto, considerando-se o envolvimento de tempo e os custos com a equipe de 

Enfermagem, existe uma redução considerável no custo total do tratamento. A vantagem 

do conforto para os pacientes é destacada em vários estudos como fator decisivo na 

escolha desta terapia2. Objetivo(s): Destacar a importância do uso do curativo a vácuo 

(pressão negativa) no tratamento de peritonite aguda complicada com peritoneostomia, e 

abordar como a utilização da terapia VAC pela equipe de Enfermagem contribui para a 

recuperação e cuidado ao paciente portador de ferida. Metodologia: Relato de caso de 

paciente masculino de 82 anos, portador de carcinoma de reto baixo, que realizou 

radioquimioterapia neoadjuvante e foi submetido à cirurgia curativa por meio de uma 

retossigmoidectomia e anastomose colorretal baixa. Resultados: Após favorável 

evolução pós-operatória, no sétimo dia, o paciente desenvolveu uma fístula anastomótica 

com a ocorrência de peritonite fecal. Houve a necessidade de reintervenção de urgência, 

com exaustiva lavagem da cavidade abdominal e confecção de ileostomia em alça. Logo 

em seguida, o paciente apresentou adequada evolução pós-operatória. Contudo, sete dias 

após a reintervenção, houve o desenvolvimento de evisceração com a presença de 

secreção fecaloide. Considerando-se a ocorrência de fístula colorretal, deiscência de 

sutura de parede abdominal, bem como radio e quimioterapia prévias, a idade avançada 

e a ocorrência de desnutrição pós-operatória, optou-se pelo não fechamento da parede 

abdominal de forma imediata e, sim, pela adoção da utilização de curativo a vácuo 

(terapia VAC). A bandagem foi substituída e manejada periodicamente, até a completa 

recomposição do status nutricional do paciente e a redução da superfície aberta, com a 

finalidade de se permitir o fechamento definitivo da ferida com suturas, 30 dias após a 

realização da reintervenção. Com a adoção da terapia VAC, constatou-se o completo e 

definitivo fechamento da lesão previamente aberta, sendo considerada esta uma terapia 

bastante satisfatória no que se refere ao tratamento de feridas abertas e com agravantes 

de complicação cirúrgica, como no caso da peritonite fecal complicada. Discussão: O 



 

tratamento de feridas é um assunto importante no cotidiano da Enfermagem, a área mais 

qualificada no cuidado ao paciente portador de feridas, visto que, na medida em que a 

Medicina avança, os cuidados no tratamento de feridas também evoluem. Faz-se 

imprescindível, assim, a compreensão de vários recursos terapêuticos no que tange ao 

tratamento de feridas para uma melhor aplicação na prática clínica e maior eficácia 

curativa nesse contexto. Inúmeras evidências demonstram que a terapia por pressão 

negativa tem sido adotada no tratamento de feridas de diferentes complexidades e 

etiologias, apresentando resultados bastante satisfatórios e significativos no processo de 

reparo tecidual, sendo uma alternativa valiosa se comparada às terapias tradicionais, pois 

reduz o tempo de hospitalização, o custo dispendido no tratamento do paciente bem como 

diminui o risco de complicações advindas do pós-operatório3. Conclusão (ões): A 

peritonite fecal é considerada uma complicação cirúrgica de significativa 

morbimortalidade na cirurgia colorretal e oncológica, cujo prognóstico piora 

vertiginosamente quando há evisceração. Situações deste escopo exigem acurada destreza 

do cirurgião no instante da intervenção, bem como exímia atuação e comprometimento 

de toda a equipe responsável pelo tratamento do paciente, em especial pela equipe de 

Enfermagem, visto que o curativo a vácuo apresenta importante papel na recuperação e 

na terapêutica do paciente, e cujo manejo adequado se dá principalmente pelos 

profissionais dessa área. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Com o 

presente trabalho, fica evidente a importância da atuação da equipe de Enfermagem no 

que se refere ao cuidado ao paciente portador de feridas, sejam elas simples ou complexas, 

já que são os profissionais da área os principais responsáveis pelo cuidado e manejo de 

lesões. Dessa forma, urge haver atualização constante por parte dos profissionais sobre 

novas técnicas de tratamento, a fim de se prestar um eficiente cuidado aos pacientes 

portadores de feridas. Salienta-se, portanto, a importância também do desenvolvimento 

de novas técnicas no que condiz ao tratamento de lesões, com o intuito de se aprimorar o 

cuidado ao paciente, de modo a facilitar e agilizar o fechamento completo e efetivo da 

lesão aberta, o que exige profundo estudo e atualização contínua dos profissionais de 

saúde, em especial os da Enfermagem. 
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UTILIZAÇÃO DE FIBRA GELIFICANTE COM PRATA NO TRATAMENTO 

DE FERIDAS 

 

Adrieli Quaresma186, Nadja Helena Durans187, Ana Paula Mousinho 

Tavares188, Daiani Modernel Xavier189, Marta Regina Cezar-Vaz190. 

 

Introdução: As feridas são caracterizadas como qualquer lesão no tecido epitelial, nas 

mucosas ou nos órgãos que ocasionem prejuízos às suas funções básicas. Podem ser 

causadas por fatores externos, como intervenções cirúrgicas (incisões), acidentes 

(trauma) e excesso de pressão ou cisalhamento em proeminências ósseas (lesões por 

pressão), ou internos, decorrentes de alterações vasculares (úlceras arteriais e varicosas), 

alterações metabólicas (úlceras diabéticas) e neoplasias (feridas neoplásicas)1. 

Independente da causa, exigem tratamento adequado, a fim de reduzir os sinais e sintomas 

associados, diminuir a possibilidade de contaminação local e/ou propagação de infecções 

sistêmicas e melhorar a qualidade de vida do indivíduo que as possui1-2. O enfermeiro 

exerce papel essencial no tratamento das feridas, visto que é o profissional possuidor de 

competências teóricas e técnicas para avaliá-las, indicar a cobertura conveniente e realizar 

o curativo, com vistas a manter um ambiente favorável à cicatrização. Atualmente, 

existem inúmeras coberturas disponíveis no mercado, direcionadas às características 

específicas de cada ferida3. Neste estudo, optou-se por abordar a utilização da fibra 

gelificante com prata (FGP). Essa é um tipo de curativo antimicrobiano, produzido em 

não tecido e composto por uma mistura de celulose, nitrato de prata e cloreto de sódio. É 

altamente adaptável e absorvente. Ao entrar em contato a ferida, forma um gel frio e 

transparente que absorve o excesso de fluídos; bloqueia o exsudato, mantendo-o afastado 

do leito; e assegura um ambiente úmido e propício ao desbridamento autolítico. Ademais, 

promove a liberação de íons de prata que neutralizam os microrganismos, por meio da 

ruptura de sua parede celular e interação com seus componentes intracelulares. Tem ação 

de até sete dias, dependendo da saturação da fibra. É indicada para tratamento de feridas 
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contaminadas e/ou infectadas que apresentem exsudação, como úlceras arteriais, 

varicosas e diabéticas, lesões por pressão, feridas traumáticas, feridas operatórias em 

cicatrização por segunda intenção e outras4. Diante do exposto, considera-se importante 

que o enfermeiro conheça a sua indicação, bem como, as vantagens e desvantagens de 

sua utilização na prática clínica. Objetivo: Relatar a experiência de utilização de FGP no 

tratamento de feridas. Metodologia: Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo, do tipo 

relato de experiência. Essa abordagem possibilita a apresentação de vivências acadêmicas 

e/ou profissionais de interesse à comunidade científica, a partir da reflexão acerca de um 

conjunto de ações experienciadas5. O objeto deste estudo foram as experiências de 

utilização da FGP no tratamento de feridas vivenciadas pelas autoras nas atividades de 

ensino da disciplina de Estágio Supervisionado em Enfermagem Hospitalar com Ênfase 

em Adulto e Idoso nas Intercorrências Clínicas, componente curricular obrigatório do 

Curso de Graduação em Enfermagem. As práticas ocorrem em uma Unidade de Clínica 

Médica/UCM, no sul do Brasil, no período de março e abril de 2019. Foi realizada 

avaliação de uma lesão por pressão (LPP) (caso I) e de uma úlcera varicosa (UV), 

aplicação de curativos com a referida fibra e monitoramento da evolução clínica dessas 

feridas. Resultados: O caso I tratava-se de uma LPP sacral em estágio II, com dimensões 

de, aproximadamente, 8x5 centímetros (cm). Cerca de 60% do seu leito era composto por 

tecido de granulação e os outros 40% por esfacelos. Possuía moderada quantidade de 

drenagem purulenta. Suas bordas eram irregulares e encontravam-se maceradas. Seu 

acompanhamento foi iniciado em 23/03/2019. Procedeu-se a irrigação da lesão com 

Solução Fisiológica (SF) 0,9% morna, bem como, a limpeza das bordas e pele 

perilesional. Após retirar o excesso de umidade do local, foi cortado um pedaço da FGP, 

em tamanho compatível com o da lesão, sendo este aplicado diretamente em seu leito e 

coberto com filme transparente para curativo. Posicionou-se, ainda, um apósito como 

cobertura secundária, de modo a proteger o local de contaminação por diurese ou fezes. 

Realizou-se abertura e substituição da fibra 36 horas (h) após a primeira aplicação, devido 

à presença de evacuação em fralda que comprometeu a integridade do curativo. Na 

reavaliação, verificou-se que por volta de 80% do leito da lesão era composto por tecido 

de granulação e 20% por esfacelos, apresentando pouca quantidade de drenagem 

seropurulenta. Além disso, observou-se redução da maceração das bordas. Frente à 

evolução constatada, optou-se por repetir a técnica e manter o curativo fechado por 72h. 

Nesse período, procedeu-se a avaliação da saturação da fibra e a troca da cobertura 

secundária, uma vez ao dia. Quando o curativo foi reaberto, em 28/03/2019, a lesão 

apresentava extensão de, aproximadamente, 6x4cm. Em seu leito havia presença 

exclusiva de tecido de granulação, com pouca quantidade de drenagem 

serossanguinolenta. Suas bordas estavam íntegras e possuíam tecido de epitelização. 

Diante disso, optou-se pela mudança de cobertura, a fim de auxiliar a finalização do 

processo de granulação. O caso II correspondia a uma UV com diâmetro aproximado de 



 

5cm, localizada no membro inferior esquerdo. Seu leito possuía 85% de esfacelos, 15% 

de tecido de granulação e moderada quantidade de exsudato purulento. Suas bordas eram 

irregulares e apresentavam-se maceradas. O acompanhamento desta iniciou em 

02/04/2019. Efetuou-se a irrigação do leito da úlcera e limpeza da pele perilesional com 

SF 0,9% morna e a retirada do excesso de umidade local. Em seguida, selecionou-se um 

pedaço de fibra pouco maior do que o tamanho da lesão, em virtude da drenagem, para 

evitar que a mesma saturasse em um pequeno intervalo de tempo. Utilizou-se filme 

transparente e gazes fixas com micropore como cobertura secundária. A troca da 

cobertura secundária foi realizada diariamente, uma vez ao dia, enquanto a fibra foi 

substituída a cada 48h. Esse esquema foi mantido durante duas semanas. Frente a não 

evolução do quadro, devido a evidências de biofilme no leito da úlcera, a equipe médica 

optou pelo desbridamento cirúrgico para posterior continuidade do tratamento com a 

fibra. A FGP mostrou-se efetiva, quando propício o meio para sua atuação. Constatou-se 

como vantagens de seu uso: a facilidade de manuseio e aplicação; o seu tempo de atuação 

na lesão, quando utilizada de maneira adequada; e o fato de não ferir a integridade do 

tecido de granulação, pois não adere fortemente no leito da ferida. Percebeu-se, ainda, 

que oferece melhores resultados quando associada ao uso de filme transparente, cuja 

translucidez permite analisar a saturação da fibra, sem abrir o curativo, evitando trocas 

excessivas ou insuficientes e retardos no processo de cicatrização. Como desvantagem, 

destaca-se seu custo financeiro que pode inviabilizar sua utilização em larga escala. 

Diante do exposto, cabe ao enfermeiro avaliar as características das feridas que se 

apresentam na prática clínica, assim como, as indicações e o custo-benefício das 

coberturas disponíveis, de modo a promover a cicatrização no menor tempo possível e a 

redução do desperdício de materiais. Conclusão: O presente estudo possibilitou o relato 

da utilização da FGP no tratamento de feridas em uma UCM. As experiências relatadas 

proporcionaram a aplicação dos conhecimentos científicos de enfermagem e o 

desenvolvimento do raciocínio clínico no que se refere à avaliação de feridas e tomada 

de decisão acerca da melhor abordagem terapêutica. Ademais, favoreceram o 

aprofundamento teórico-prático acerca das aplicações, vantagens e desvantagens da 

referida fibra.  Contribuições para a Enfermagem: Com os resultados deste estudo, 

espera-se subsidiar a prática clínica do enfermeiro no que se refere ao cuidado ao 

indivíduo com feridas e à indicação, utilização, vantagens e desvantagens da FGP. Ainda, 

acredita-se que tenham potencial para contribuir como suporte teórico ao ensino em 

Enfermagem. 

 

Descritores: Ferimentos e lesões. Bandagens. Enfermagem. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ACADÊMICA DE ENFERMAGEM 

COMO CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Daniela dos Santos1, César Francisco Silva da Costa2. 

 

 

Introdução: Os conselhos de direitos são órgãos colegiados, permanentes, paritários e 

deliberativos que formulam, supervisionam, avaliam, controlam e propõem políticas 

públicas. É através desses conselhos que a comunidade tem participação na gestão 

pública. Os conselhos são criados por leis no âmbito nacional, estadual e municipal. 

São exemplos de conselhos políticos: Conselho da Assistência Social; Conselho dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho de Educação; Conselho de Segurança 

Pública;  Conselho do Idoso;  Conselho da Mulher; Conselho da Saúde, entre outros¹. 

O conselho de saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em cada esfera de governo, faz parte da estrutura das secretarias 

de saúde dos municípios, dos estados e do governo federal. Esse colegiado é formado 

por representantes do governo, dos usuários SUS, dos profissionais de saúde e dos 

prestadores de serviços. Das cadeiras ocupadas pelos conselheiros, 50% são destinadas 

a usuários do SUS, 25% para  trabalhadores da área da saúde e 25% para gestores e 

servidores públicos.  O número de conselheiros será indicado pelos plenários dos 

conselhos de saúde e das conferências de saúde, devendo ser definido em lei municipal, 

estadual ou  federal¹. A presidência de um conselho pode ser ocupada por qualquer   

conselheiro que tenha participado do processo de eleição para o colegiado. O conselho 

de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de 

saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Ainda,  analisa e aprova o 

plano de saúde, analisa e aprova o relatório de gestão e informa a sociedade sobre a sua 

atuação¹. O conselho municipal de  saúde  de Rio Grande/RS (CMSR), fundado em 

1992, é composto por: representantes das áreas governamentais;  representantes dos 

prestadores de serviços; representante dos Trabalhadores nos Serviços de Saúde; e 

representantes dos Usuários do SUS. O secretário municipal de saúde é um membro 

nato do conselho. Os membros do CMSR (suplentes e titulares), serão nomeados pelo 

prefeito após indicação da  autoridade estadual ou federal correspondente ou por 

indicação das respectivas entidades e terão participação de 2 anos no conselho, podendo 

haver indicação ou nomeação². Objetivo: Relatar a vivência de uma acadêmica de 



 

enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) como membro do 

conselho municipal de saúde  da cidade do Rio Grande - RS. Metodologia: Trata-se de 

um relato de experiência sobre participação no conselho municipal de saúde da cidade 

de Rio Grande - RS. Resultados: A estudante de graduação em enfermagem, associada 

à Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), participa do CMSR a partir de um 

convite da ABEn regional, que possuía sede em Rio Grande, para ocupar uma vaga de 

suplente do titular no ano de 2018. Em abril de 2019 durante a Conferência Municipal 

da Saúde a mesma demonstrou interesse em continuar representando a ABEn no 

referido conselho. Ao longo de sua jornada no CMSR a acadêmica frequentou reuniões 

em que como suplente  teve direito a participar das decisões, votando, opinando, e 

fazendo sugestões à respeito das pautas nas plenárias mensais, abertas a comunidade, 

que ocorreram regularmente no centro de convivência meninos do mar (CCMAR) às 

18:00. Tendo direito ao voto apenas nas circunstâncias onde o titular não estava 

presente. Durante a Conferência Municipal de Saúde (CMS) que ocorreu na cidade do 

Rio Grande/RS, nos dias 5 e 6 de abril de 2019, a acadêmica/conselheira desempenhou 

a função de delegada da CMS tendo direito ao voto em todas as ocasiões da conferência. 

Fazendo uso de suas atribuições a conselheira contribui na aprovação do Regulamento 

da Xª CMS; participou de palestras tendo direito  de manifestar-se com observações ou 

perguntas; conjuntamente com os demais delegados analisou, suprimiu, modificou ou  

aprovou as propostas dos bairros, entidades e as enviadas pelo conselho estadual de 

saúde e/ou conselho nacional de saúde referentes aos temas e aos eixos da conferência; 

aprovou ou suprimiu as propostas novas; participou da homologação das instituições 

que comporão o CMS por segmento; auxiliou na  aprovação do relatório final da Xª 

CMS. Discussão: A participação da sociedade no SUS é garantido pela constituição e 

pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990) . O Controle Social no SUS é um dos  

instrumentos fundamentais  para impulsionar  a democratização da saúde, favorecendo 

a participação efetiva da sociedade na busca da garantia dos direitos adquiridos 

constitucionalmente. A democracia participativa ainda precisa de maior fortalecimento, 

é necessário mobilizar a população em torno do direito à saúde. Desse modo, além de 

se promover a equidade, também  irá favorecer a inclusão e o diálogo com grupos 

populacionais socialmente excluídos³. Foi nessa direção que ocorreu a participação da 

acadêmica. A qual desempenhou seu papel no controle social ao mesmo tempo em que 

contribuiu com o conhecimento adquirido em seu curso de graduação e conheceu a 

realidade local em termos de saúde. Conclusão: A participação de um acadêmico de 

enfermagem no conselho municipal de saúde permite ter experiência prática em 

diferentes  campos de atuação do enfermeiro além do que é ofertado pela instituição de 



 

ensino durante a graduação. Ainda, em função da integração com a comunidade é 

possível vivenciar e compreender melhor a demanda da população e as suas 

necessidades. Outro benefício é o de poder entender melhor o tão complexo 

funcionamento do SUS, sendo participando das atividades ou a partir de leituras de leis 

e resoluções do SUS, textos esses que são indispensáveis para compor o conhecimento 

de um conselheiro. Todos os benefícios adquiridos na participação  do conselho de 

saúde contribuem para formação profissional do estudante de enfermagem. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: A participação de um enfermeiro 

no conselho municipal de saúde se revela importante pois esse é o profissional da área 

da saúde que mantém um contato mais próximo com o usuário do SUS. Nessa 

perspectiva, tem  um melhor entendimento da realidade de cada um, portanto, pode ter 

o papel de porta voz dessas pessoas. E desse modo, pode  auxiliar a construir um 

sistema de saúde mais democrático, que escute,  entenda e atenda as reais necessidades 

desses indivíduos, melhorando a qualidade dos serviços prestados pelo SUS  o que  

consequentemente trará beneficiação para qualidade de vida da população. 
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LESÃO POR PRESSÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 

 

Olinda da Silva Oliveira Neta191, Marina Soares Mota192, Izadora Martins da 

Silva193,Romildo Félix dos Santos Júnior4 

 

Introdução: Lesão Por Pressão(LPP), de modo geral, é o termo que compreende o 

comprometimento da integridade da pele e/ou tecidos moles adjacentes (vasos 

sanguíneos, linfáticos, músculos, tecido gorduroso, aponeuroses, tendões, nervos e 

tecidos sinoviais) a uma proeminência óssea, decorrente da pressão continuada exercida 

em uma região corpórea1. Outros fatores externos que contribuem para seu 

desenvolvimento incluem: a perfusão tecidual inadequada; os extremos de idade; a 

imobilidade; as alterações do nível de consciência; alguns medicamentos; a umidade 

excessiva; a nutrição desequilibrada; a desidratação; algumas doenças crônicas, como o 

diabetes e as cardiovasculares; e a qualidade da assistência de enfermagem. Apesar da 

modernização dos cuidados de saúde nas instituições hospitalares, a incidência e 

prevalência dessas lesões permanecem elevadas. No Brasil, os índices de incidência de 

LPP variam de 13,13% a 62,5% e a prevalência está entre 9,2% e 37,41%2-3. O 

desenvolvimento dessas lesões pode causar danos significativos aos indivíduos, ao passo 

que está associado ao retardo no processo de recuperação funcional, a internações 

prolongadas, à algia, à infecções locais, à sepse e à mortalidade. Além de relacionar-se a 

necessidade de tratamentos diferenciados e uso de tecnologias, o que gera elevados custos 

financeiros às instituições, e ao aumento da carga de trabalho das equipes de saúde, em 

especial da enfermagem, repercutindo negativamente no fluxo de trabalho e na saúde dos 

profissionais envolvidos no cuidado1. Essas elevadas taxas de incidência e prevalência, 

bem como as possíveis consequências pessoais e institucionais das LPP, indicam a 

necessidade de novos estudos sobre esse fenômeno que investiguem os avanços e desafios 

na sua abordagem terapêutica, assim como, a aplicação de protocolos e tecnologias de 

cuidados4. Objetivo: Refletir acerca dos avanços e desafios na abordagem das LPP na 

prática clínica do enfermeiro. Metodologia: Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, 

construído por meio de uma revisão não sistemática da literatura e das experiências 

vivenciadas pela autora principal. Utilizou-se como fontes dos dados científicos a 
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Biblioteca Virtual em Saúde e a Pubmed. Resultados: Em abril de 2016, o órgão 

norteamericano Nacional Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)4 atualizou o conceito 

e a classificação das LPP, afim de abranger outras alterações da pele e dos tecidos moles 

frequentes não abordadas nas diretrizes anteriores. Assim, o conceito de LPP incorporou 

os danos ocasionados por cisalhamento e equipamentos médico-assistenciais. Dessa 

forma, a definição atual consiste no comprometimento da pele e/ou mucosas em regiões 

onde há proeminências ósseas, causado por pressão e cisalhamento continuado, 

igualmente, para dispositivos médico-assistenciais. No que tange ao estadiamento dessas 

lesões, verificou-se a descoberta de novos estágios/classes e a substituição dos números 

romanos que as acompanhavam por algarismos arábicos. Conforme estabelecido pelo 

NPUAP, a nova classificação configura-se em: LPP estágio 1 – pele íntegra com eritema 

não branqueável à palpação; LPP estágio 2 – perda de espessura parcial da pele, com 

exposição da derme; LPP estágio 3 – perda total da espessura da pele, na qual o tecido 

adiposo é visível na lesão; LPP estágio 4 – perda total da espessura da pele e perda tissular, 

com exposição direta de tecidos como fáscias, tendões, cartilagens ou ossos; LPP não 

estadiável – perda tissular não visível;  LPP tissular profunda – ferida de aspecto vermelho 

escuro, marrom ou roxa e que não embranquece à palpação. E, ainda, as definições 

adicionais sobre LPP: LPP relacionada a dispositivo médico – resulta do uso de 

dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos e terapêuticos, cuja aparência 

remete ao padrão ou forma destes; e LPP em membranas mucosas – encontradas quando 

há histórico de uso de dispositivos médico-assistenciais no local do dano, devido à 

anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas. No contexto assistencial, 

os enfermeiros, principais responsáveis pela prevenção das LPP, encontram na literatura 

muitas ferramentas que auxiliam na identificação dos fatores de risco presentes no 

paciente. Atualmente existem mais de 40 diferentes ferramentas ou escalas para essa 

finalidade, sendo elas: Norton, Warterlow e Braden. O que justifica a existência desses 

vários instrumentos avaliativos são, sobretudo, as necessidades específicas das distintas 

áreas clínicas. É necessário que o profissional desenvolva e aperfeiçoe sua habilidade na 

avaliação dos fatores predisponentes de LPP com auxílio de escalas adequadas às 

características clínicas de cada indivíduo e subsidiado pelo conhecimento científico, para 

assim qualificar-se para atendimento desses pacientes. A Escala de Braden é uma das 

mais aceitas e utilizadas na prática clínica. Isso deve-se ao fato de ter sido submetida a 

diversos estudos e testes de confiabilidade, sendo validada em diferentes populações. Ela 

foi elaborada com base na fisiopatologia das LPP, dessa forma é constituída por seis itens 

que avaliam o grau de percepção sensorial (referente à capacidade de o paciente reagir 

significativamente ao desconforto relacionado à pressão), umidade (refere-se ao nível em 

que a pele é exposta à umidade), atividade física (avalia o grau de atividade física), 

mobilidade (capacidade do paciente em mudar e controlar a posição do seu corpo), 

nutrição (padrão usual de consumo alimentar do paciente), fricção e cisalhamento (retrata 



 

a dependência do paciente para a mobilização e posicionamento e sobre estados de 

espasticidade, contratura e agitação que podem levar à constante fricção). Cinco desses 

itens são pontuados de 1 a 4, exceto fricção e cisalhamento com pontuação de 1 a 3 cada. 

Além disso, todos os componentes da escala são acompanhados por critérios que deverão 

ser considerados pelos avaliadores, conforme suas observações clínicas. A partir da 

pontuação atribuída a cada um dos itens, realiza-se o somatório dos mesmos, de modo a 

chegar ao score final que varia de 6 a 23. Quanto maior a pontuação, menor o risco de 

desenvolver LPP. Sendo assim, scores de 15 a 16 indicam baixo risco, de 12 a 14, risco 

moderado e inferior a 11, risco elevado. Através do risco identificado, é possível realizar 

a tomada de decisão acerca das práticas cuidativas/preventivas mais adequadas para cada 

caso. Cabe salientar que o método de avaliação a ser utilizado depende de cada instituição 

e/ou setor e deve ser selecionado e implementado pelo enfermeiro responsável, de acordo 

com a realidade do serviço, já que nenhuma das escalas publicadas é considerada melhor 

ou mais eficaz do que as outras. Conclusão: O presente estudo possibilitou a reflexão 

acerca dos avanços e desafios da abordagem das LPP na prática clínica do enfermeiro. 

Evidenciou-se a ampliação do conceito de LPP e a atualização da classificação dessas 

lesões. Verificou-se, ainda, a importância do uso de escalas de classificação de risco na 

prevenção desses incidentes. Ademais, constatou-se como desafios da abordagem às LPP 

a disponibilidade de inúmeros instrumentos avaliativos na literatura e a necessidade do 

enfermeiro conhecer suas indicações e aplicações, bem como, aperfeiçoar sua habilidade 

de avaliação, considerando a clínica singular de cada indivíduo. Contribuições para a 

Enfermagem: Acredita-se que essa reflexão tenha contribuído para o avanço no 

conhecimento científico da enfermagem no que se refere às LPP. Com isso, espera-se 

subsidiar a prática clínica do enfermeiro nas instituições de saúde. 

Descritores: Lesão por pressão. Protocolos clínicos. Enfermagem. (DECs Bireme - 

http://decs.bvs.br/) 

Seminário de Graduação. 
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REVISÃO SISTEMÁTICA DA PREVALÊNCIA DE BURNOUT NA ATENÇÃO 

HOSPITALAR 

 

Juliana Ferreira da Rosa194, Clarice Alves Bonow195, Marta Regina Cezar-

Vaz196, Leonardo Siefert da Rocha 197, Daiani Modernel Xavier5 

 

Introdução: A Síndrome de Burnout em profissionais da saúde é uma temática atual de 

investigação e debate, uma vez que a condição de saúde desses profissionais pode 

interferir na qualidade do trabalho prestado e influenciar decisivamente na saúde dos 

pacientes. Em estudo recente, ela foi descrito como uma resposta prolongada ao estresse 

crônico gerado por condições de trabalho desgastantes e que envolvem uma grande 

pressão psicológica. Essa resposta é manifestada pelos sujeitos sob forma de forte 

exaustão emocional e falta de energia para desempenhar suas tarefas, distanciamento e 

impessoalidade nas relações e sensações de falta de realização profissional devido a 

dificuldade de produtividade1. Objetivo(s): Descrever a produção científica nacional e 

internacional relacionada a prevalência da Síndrome de Burnout entre os trabalhadores 

que atuam na atenção hospitalar e os fatores que podem ser associados ao seu 

desenvolvimento. Metodologia: Revisão sistemática utilizando as bases de dados 

Medline (PubMed) e Lilacs. A pesquisa foi realizada entre os meses de julho e agosto de 

2017 e foram utilizados os descritores “(professional exhaustion) OR (burnout) AND 

(MBI) OR (Maslach Burnout Inventory) AND (professional health)”, acrescidos dos 

filtros “inglês, espanhol e português”. Foram utilizados como critérios de inclusão: 

estudos que abordavam a prevalência da Síndrome de Burnout em profissionais da saúde 

hospitalar e que utilizavam o Maslach Burnout Inventory para avaliar a Síndrome de 

Burnout associado ou não a outro questionário contendo aspectos ocupacionais e 

sociodemográficos. O Maslach Burnout Inventory foi desenvolvido por Maslach e 

Jackson (1981), sendo o principal instrumento utilizado para avaliar a Síndrome de 

Burnout. Consiste em uma escala de 22 itens, que analisa as três dimensões do distúrbio 
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– despersonalização (5 itens), exaustão emocional (9 itens) e realização pessoal (8 itens). 

Em cada item o profissional irá quantificar o seu sentimento em relação ao trabalho, 

através de uma escala Likert que varia de 1 (nunca) até 5 (sempre). Os critérios de 

exclusão foram: estudos que abordavam a Síndrome de Burnout em trabalhadores fora da 

área da saúde; aqueles que envolviam a Síndrome de Burnout em profissionais da saúde 

fora do contexto hospitalar; produções que se referiam a hospitais psiquiátricos ou a 

urgência e emergência; estudos que se referiam à Síndrome de Burnout em profissionais 

da saúde que estavam em período de residência, devido às peculiaridades dessa 

população; artigos que não utilizavam o Maslach Burnout Inventory (MBI) para avaliar 

a Síndrome de Burnout. Resultados: Foram selecionados dezoito estudos para essa 

revisão, sendo que sete foram desenvolvidos no contexto nacional e onze no cenário 

internacional. A maioria deles investigou a prevalência de burnout entre profissionais das 

equipes de enfermagem (técnicos, auxiliares e enfermeiros) e da medicina, encontrando 

prevalência alta da síndrome entre os profissionais investigados. Em relação aos dados 

sociodemográficos e ocupacionais, a maioria dos estudos investigou a associação entre o 

burnout e sexo, idade, estado civil, presença de filhos, tempo de profissão, carga horária, 

escolaridade, turno, setor de trabalho e licença por motivo de saúde. Discussão: Os 

resultados identificaram que a maioria dos estudos sobre o tema foram desenvolvidos no 

contexto internacional, o que se assemelha ao achado de um estudo de revisão realizado 

em 2007, que também evidenciou que as pesquisas sobre o burnout estavam mais 

avançadas no cenário internacional2. Passados dez anos dessa investigação, percebe-se 

que o cenário nacional ainda possui uma deficiência de estudos que enfatizem sobre a 

prevalência e os fatores associados à Síndrome de Burnout em hospitais. Os achados 

dessa revisão também sinalizam para o fato de que as investigações sobre a síndrome se 

concentraram mais entre os profissionais das equipes de enfermagem e da medicina, 

existindo uma lacuna de estudos na literatura que investigue o distúrbio entre os 

profissionais da saúde da equipe multiprofissional na sua totalidade, abordando além de 

médicos e enfermeiros, os psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Seria interessante 

fazer reflexões sobre as peculiaridades do trabalho de cada área profissional que possam 

proteger ou expor o indivíduo ao risco de desenvolvimento do burnout. Apesar do MBI 

ser considerado o principal instrumento para avaliar o burnout, existem divergências 

quanto a sua interpretação para caracterizar a presença do distúrbio. Para alguns autores 

o burnout ocorrerá quando o indivíduo pontuar alta exaustão emocional e 

despersonalização e baixa realização profissional3. Em contrapartida, outro estudo 

considera a presença do burnout quando o sujeito pontuar alta exaustão emocional ou 

despersonalização ou baixa realização profissional4. Alguns estudos realizaram 

simulação de resultados considerando os dois critérios de correção do MBI, porém isso 

dificulta quando se realiza a comparação entre os resultados dos estudos. Sobre o perfil 

dos profissionais com burnout foi encontrada uma associação significativa entre o 



 

distúrbio e sexo feminino, em função da dupla jornada de trabalho desempenhada pelas 

mulheres. Entre o burnout ser solteiro, reforçando a importância da rede de apoio. Entre 

o burnout e ter menos tempo de experiência de trabalho, devido ao processo de adaptação 

do trabalhador às dificuldades da sua atividade laboral5. Conclusões: Alerta-se para a 

necessidade de se investigar sobre o burnout entre os demais membros da equipe de 

saúde, uma vez que as pesquisas estão restritas às equipes de enfermagem e medicina. O 

fato de não ter sido possível identificar um perfil mais propenso ao burnout reforça a ideia 

da complexidade do fenômeno que depende da relação entre o indivíduo e o seu ambiente 

de trabalho. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Disseminar entre os 

profissionais da enfermagem e de outras áreas da saúde informações sobre o burnout 

referentes à prevalência e fatores associados. Sinalizar para a necessidade de se pesquisar 

sobre o distúrbio entre todos os profissionais da equipe multiprofissional reforçando a 

importância de cada classe de trabalho na prestação do cuidado.  

 

Descritores: Esgotamento Profissional; Pessoal de Saúde; Hospitais 

Seminário de Graduação 
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RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM DO PROCESSO DE SOLDA: ESTUDO 

COM APRENDIZES 

Clarice Alves Bonow198, Marta Regina Cezar-Vaz199, Leonardo Siefert da 

Rocha200 

 

Introdução: A relação ensino aprendizagem no processo de formação de aprendizes de 

solda é de grande importância visto que a maneira como essa relação se dá pode acabar 

agregando de forma mais ampla o conhecimento dos alunos. Nisto também se destaca a 

importância do conhecimento de técnicas e novos equipamento para nas aulas práticas 

haver um melhor entendimento e assimilação do que há atualmente.¹. O soldador naval é 

uma das atividades portuárias, que tem fundamental importância no ramo de fabricação 

no setor de metal, porém se destaca por seu alto risco em gerar doenças, no seu ambiente 

de trabalho há riscos de agentes físicos, químicos, biológicos e de acidentes².Com isso se 

faz necessário um entendimento de um conhecimento concreto e atento para os riscos. 

Objetivo(s): Identificar a percepção de aprendizes de solda frente a relação ensino-

aprendizagem vivenciada. Metodologia: Estudo quantitativo, exploratório e descritivo 

com aprendizes de solda, conduzido no ano de 2011, em uma instituição privada de ensino 

profissional e tecnológico do Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil. O estudo integra um 

macroprojeto de pesquisa intitulado “Saúde, Riscos e Doenças Ocupacionais: estudo 

integrado em diferentes ambientes de trabalho”3 e recebeu aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, sob nº 40/2010. Os 

aprendizes participaram do estudo após lerem e assinarem o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Foram convidadas onze turmas da instituição privada de ensino 

referida anteriormente para participarem do estudo. Todas aceitaram participar. Do total 

de 162 aprendizes, 161 consentiram em participar da pesquisa, representando uma taxa 

de resposta de 99,3%, ocorrendo somente uma perda. É importante frisar que somente 

foram convidadas as turmas que haviam cursado, no mínimo, metade do curso de solda, 

a fim de possibilitar aos participantes perceber/vivenciar a relação ensino-aprendizagem 

no processo de solda. Foi aplicado questionário estruturado com questões de múltipla 

escolha e escolha única composto pelas seguintes variáveis: caracterização dos sujeitos 

(sexo, idade, cor da pele, escolaridade, estado civil); relação de ensino-aprendizagem do 
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processo de solda (como ocorre essa relação, quem participa da mesma, finalidades para 

que ocorra e facilidades e dificuldades no processo) e ocorrência de acidente autorreferida 

pelos aprendizes. Resultados: A maioria dos aprendizes, 132 (82%), era do sexo 

masculino; 95 (59%), de etnia branca; 87 (54%) solteiros; a faixa-etária oscilou entre 18 

e 56 anos, com média de 28,46 anos (± 7,14) e 84 (52,2%) possuía ensino médio 

completo. Os resultados da aplicação do questionário estruturado demonstraram que para 

a maioria, a relação ensino-aprendizagem ocorre por meio da interrrelação entre 

instrutores e estudantes (n = 83, 52,2%), seguida do desenvolvimento de atividades 

práticas para 79 (49,7%), da identificação de medidas de segurança do trabalho para 50 

(31,4%), identificação de riscos à saúde ao desenvolver as atividades de solda para 44 

(27,7%) e da explanação dos professores para 34 aprendizes (21,4%). Sobre quem 

participa da relação ensino-aprendizagem no processo de solda, a maioria indicou a 

participação de estudantes (n = 118, 74,2%), seguida de professores (n = 115, 72,3%) e 

coordenadores (n = 24, 15,1%). As finalidades da relação ensino-aprendizagem no 

processo de solda incluíram: qualificação pela necessidade do diferencial (n = 71, 44,7%); 

possibilidade de aprofundar conhecimento específico na área (n = 66, 41,5%); colocação 

segura no mercado de trabalho (n = 65, 40,9%); possibilidade de aumento salarial (n = 

60, 37,7%). Quanto as facilidades da relação ensino-aprendizagem, os aprendizes 

indicaram a disponibilidade dos professores como maior facilidade (n = 77, 48,4%), 

seguida do relacionamento com os colegas para 70 (44%); turno de oferecimento do curso 

para 60 (37,7%); carga horária do curso para 56 (35,2%); a necessidade de habilidade 

durante a solda para 48 (30,2%); a disponibilidade dos coordenadores para 19 (11,9%) e 

a necessidade de força física para 11 (6,9%) aprendizes. As dificuldades abrangeram: 

valor do curso (n = 71, 44,7%); turno de oferecimento do curso (n = 32; 20,1%), a 

necessidade de habilidade durante a solda (n = 22, 13,8%); carga horária do curso (n = 

18, 11,3%); |necessidade de força física para nove (5,7%) e a disponibilidade dos 

professores para cinco (3,1%). Discussão: Partindo do objetivo deste trabalho, podemos 

analisar a partir dos dados, que na relação ensino-aprendizagem os aprendizes destacaram 

a interrelação entre instrutores e estudantes e o desenvolvimento de atividades práticas, 

com isso podemos analisar a importância de um bom vínculo entre alunos e professores 

facilitando a comunicação e a aprendizagem além da importância das aulas práticas. Nas 

finalidades verificamos uma maior resposta por uma qualificação pela necessidade do 

diferencial e a possibilidade de aprofundar o conhecimento especifico na área, ficando 

com menor percentual de escolha a possibilidade de aumento salarial, analisando assim 

uma busca com maior interesse por conhecimento e pelo destaque no mercado do que 

uma procura somente pelas condições salariais. Com as facilidades os aprendizes 

destacaram a disponibilidade dos professores com maior facilidade e o relacionamento 

com os colegas e nas dificuldades foi analisado que o turno oferecido pelo curso e a 

necessidade de habilidade durante a solda.     



 

Conclusão(ões): O enfermeiro em suas amplas atribuições, também se destaca como 

educador. A educação em saúde se faz essencial pois ajuda a sociedade a se adaptar a 

doenças e/ou a prevenir complicações futuras através do ensino baseado em habilidades 

e competências adquiridas para orientar a: promover a saúde, prevenir doenças e evitar 

riscos⁴ Contribuições/implicações para a Enfermagem: Dentre as implicações para 

o(a) trabalhador(a) enfermeiro(a) enfatiza-se que a saúde do trabalhador busca aprofundar 

a ciência baseada em evidência, pois, esta possibilita a validação de abordagens que 

permitam aprimorar seus saberes e práticas, melhorando a atenção à saúde prestada a 

indivíduos e coletividade. Assim, a saúde do trabalhador em geral, consiste em uma 

necessidade de saúde nacional e internacionalmente. Mais especificamente em relação 

aos trabalhadores soldadores, entende-se a necessidade da realização de estudos 

envolvendo esses trabalhadores, pela constante exposição dos mesmos. Nesse sentido, 

o(a) trabalhador(a) enfermeiro(a) ao conhecer sobre a relação de ensino-aprendizagem no 

processo de solda, pode iniciar a aproximação com essa temática ainda incipiente na área 

da saúde e assim, auxiliar na redução da iniqüidade em saúde, como uma das propostas 

da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora5.   

 

 

Descritores: Enfermagem do trabalho; Saúde do trabalhador; Aprendizagem 

Seminário de Graduação 

Referências (no máximo cinco [5], no estilo Vancouver). 

1. Mognon, R; Pawlas, N.O. Uma perspectiva inovadora na educação profissional perante 

o processo ensino aprendizagem: Avaliação no conteúdo de Soldagem na disciplina 

Processos Eletromecânicos do Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins. Cadernos 

PDE, v. 2. 2014 

2. Dias, T.M.A.; Araújo, G.F. Percepção dos trabalhadores de soldagem em relação à 

exposição aos riscos de acidentes no local de trabalho. Revista Enfermagem 

Contemporânea, v. 4, n. 1, 2015. 

3. Cezar-Vaz MR. Projeto de pesquisa: Saúde, Riscos e Doenças Ocupacionais: estudo 

integrado em diferentes ambientes de trabalho. Universidade Federal do Rio Grande: Rio 

Grande (RS), Brasil, 2010. 



 

4. Santos, F.G. Educação em Saúde: O papel do enfermeiro como educador. Monografia 

apresentada ao Instituto Educacional Severínia–IES. Franca–SP, —2010. 

5. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.823, de 23 de agosto de 2012. Institui a 

Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NO CURSO/GRUPO DE 

GESTANTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

RODRIGUES, Débora dos Santos 201;MARQUES, Julia da Conceição Rossettini 202; 

FRANCIONI, Fabiane Ferreira 203  

INTRODUÇÃO: O período gestacional, assim como o nascimento de uma criança, gera 

mudanças na vida da mulher e de sua família. Neste momento, é importante saber 

reconhecer que, para além das transformações fisiológicas vivenciadas pela mulher ao 

longo desse período, essa nova condição faz com que a gestante, assim como a sua 

família, entenda que se faz necessária uma série de mudanças e adaptações na rotina diária 

e no seu cotidiano familiar1. Muitas são as dúvidas e incertezas vivenciadas pelas 

gestantes e seus acompanhantes, sendo que infelizmente nem sempre o profissional que 

assiste o pré-natal consegue dar conta dos questionamentos levantados durante o 

atendimento. Desta forma, quando mulheres grávidas e seus acompanhantes conseguem 

estar inseridos em cursos/grupos de gestantes onde diferentes profissionais conseguem 

elucidar e esclarecer dúvidas, bem como desmitificar certas crenças negativas frente à 

parturição, percebe-se claramente um empoderamento frente ao processo gestacional 

tanto a mulher quanto seu acompanhante, visto que sentem-se seguros e autônomos para 

as ações de cuidado consigo e com o recém-nascido (RN). Diante do exposto, o presente 

trabalho trata da importância da interdisciplinaridade na promoção do autocuidado à 

saúde em gestantes que pertencem ao Curso/Grupo de Gestantes oferecido pelos 

integrantes do Grupo de Pesquisa Viver Mulher da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande (EENF/FURG). A atuação em conjunto de 

diferentes profissionais da saúde neste grupo tem possibilitado um espaço de escuta e 

troca de experiências e vivências sobre a gestação e suas mudanças na vida de uma 

família. Assim, este trabalho tem como OBJETIVO: Demonstrar a importância de ações 

interdisciplinares na assistência à mulher em seu ciclo gravídico puerperal. 
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METODOLOGIA: O Curso/Grupo de Gestantes do HU/FURG começou suas 

atividades em 2015, tem caráter contínuo e ocorre semanalmente, em horário previamente 

estabelecido e divulgado em redes sociais. Cada ciclo é composto por 12 encontros, sendo 

o último uma visitação supervisionada por um integrante do grupo aos locais de parto e 

pós-parto dos hospitais deste município. A equipe interdisciplinar é composta por 

enfermeiras, médicas, nutricionistas, psicólogas, educadores físicos, técnicas de 

enfermagem, assistente social, fisioterapeutas e acadêmicos de enfermagem, pertencentes 

ao Grupo Viver Mulher. Os profissionais são oriundos do Hospital Universitário, Escola 

de Enfermagem, Faculdade de Medicina e Secretaria Municipal de Saúde, além de 

convidados não vinculados a nenhuma das instituições referidas, como o educador físico 

e fisioterapeutas. São abordados os temas: Pré-Natal e Direitos da Gestante; Aspectos 

Psicológicos da gravidez, Parto e Puerpério; Preparo do Assoalho Pélvico para o Parto; 

Nutrição e Hidratação da Gestante; Aleitamento Materno; Parto; Cuidados com o RN; 

Puerpério e Métodos Contraceptivos; Problemas Comuns com o RN e Acidentes 

Domésticos. Em cada encontro, os acadêmicos preparam previamente a temática 

estabelecida, tendo o profissional de saúde expertise no assunto. Após, realiza-se uma 

roda de conversa, por meio da qual as gestantes e seus acompanhantes são estimulados a 

compartilhar suas vivências, medos e dúvidas. São utilizadas diferentes dinâmicas de 

grupo, música, vídeo e demonstração de práticas de cuidados. A organização do 

cronograma das palestras é de responsabilidade das acadêmicas, sob a supervisão da 

coordenadora do Grupo de Pesquisa Viver Mulher. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A 

atuação acadêmica neste grupo nos possibilitou grande aquisição de conhecimentos 

acerca do processo gestacional que, em função do cronograma acadêmico ser pontual, 

acaba não abordando tantas temáticas como as que são desenvolvidas no grupo. Além 

disso, conseguimos desenvolver um bom processo comunicativo com todos os 

pertencentes ao grupo, consolidando assim a importância da atuação interdisciplinar. 

Trabalhar com grupos enfocando a interdisciplinaridade na ampliação dos cuidados com 

a saúde, especialmente com o período puerperal contribui para a superação do modelo de 

cuidado biomédico cartesiano, onde apenas um profissional detém o saber2. Dessa forma, 

um mesmo fenômeno pode ser compreendido quando abordado pela integração de 

diferentes informações e conhecimentos. Entendemos que a abordagem interdisciplinar 

considera o indivíduo como uma unidade que só pode ser apreendida numa abordagem, 

uma vez que as diferentes áreas da saúde se comunicam umas com as outras, confrontam 

e discutem as suas perspectivas, estabelecendo uma forte interação3. As atividades 

interdisciplinares foram evidenciadas como mecanismos fortalecedores das ações de 

promoção da saúde. Evidenciou-se, portanto, um grande empoderamento e 

desenvolvimento da autonomia, bem como a co-responsabilidade de todos ao longo do 

processo4. No que tange à perspectiva da complexidade da construção de conhecimentos, 

a interdisciplinaridade comporta relações de troca e cooperação entre as diferentes áreas 



 

ou disciplinas envolvidas, assim como a articulação e interação dos saberes e dos fazeres, 

favorecendo que as pessoas envolvidas neste processo encontrem novas possibilidades de 

vida, de trabalho, de soluções e de alternativas que ultrapassam as fronteiras meramente 

técnicas e disciplinares5. Por fim, evidenciamos que o trabalho interdisciplinar mostra-se 

de forma original e flexível frente às temáticas, pois envolve uma complementação de 

saberes, onde cada profissional acrescenta um pouco da sua vivência e conhecimento na 

área. Existe uma colaboração entre os profissionais, onde cada encontro resulta em um 

enriquecimento gerado pelos olhares diferenciados. É uma prática que se mostra eficaz 

se os objetivos e as metas traçadas forem comuns entre os profissionais. O processo requer 

uma aproximação entre os participantes, para que se sintam envolvidos e criem uma 

confiança para que haja a construção de conhecimento. Enquanto acadêmicas de 

enfermagem, esta vivência nos possibilitou um grande aprendizado, visto que contribuiu 

em nossa formação, possibilitando o amadurecimento no processo de 

coordenação/facilitação de grupos. A inserção acadêmica neste grupo de gestantes com 

enfoque interdisciplinar possibilitou a identificação de que o planejamento e a execução 

da proposta seguiram os princípios de coesão grupal que foi sempre voltada para a 

qualificação da assistência à gestante e à promoção da saúde. CONCLUSÃO: O grupo 

de gestantes com atuação interdisciplinar da área da saúde é um importante disseminador 

de informações para a gestante, seu acompanhante e toda a comunidade, pois por meio 

de meio de conversas e discussões se exerce um compartilhamento de experiências entre 

as mulheres, seus acompanhantes, a equipe multiprofissional e os acadêmicos de 

enfermagem. Assim, é neste espaço que são dirimidas as dúvidas, certas expectativas e 

alguns anseios que muitas vezes não são atendidos durante as consultas de pré-natal e são 

esclarecidas através do compartilhamento de vivências que o processo gestacional 

vivenciado em grupos proporciona. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Percebe-se que há forte envolvimento de toda a equipe na construção 

e divulgação do conhecimento compartilhado neste trabalho integrado. Há uma promoção 

de uma assistência à gestante condigna e humana, percebido através da interação 

multiprofissional, bem como se fortalece as relações entre os profissionais, acadêmicos, 

gestantes e familiares envolvidos.  

DESCRITORES: Enfermagem; Saúde da Mulher; Gestantes; Atuação interdisciplnar.  
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A PUERICULTURA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Larissa Merino de Mattos204, Caroline Passos Arruda205, Cesar Francisco 

Silva da Costa3, Suelen da Cunha Dias4, Paula Teixeira Chaves5. 

 

Introdução: A Atenção Primária em Saúde (APS) garante a todos o acesso e o direito a 

saúde sem distinções. Assim, APS é o primeiro contato que os usuários tem com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), com o objetivo de proporcionar a prevenção e promoção 

de saúde na comunidade. O atendimento é realizado desde o pré-natal até os cuidados 

paliativos, tendo foco na realização de orientações/prevenção de doenças, consultas de 

enfermagem e médica, procedimentos de enfermagem, grupos na comunidade e outros1. 

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) desenvolve um cuidado integral voltado para as 

necessidades da comunidade. Favorece uma reorganização do trabalho e resolutividade 

das situações/problemas individuais e coletivos. O enfermeiro que trabalha na Estratégia 

de Saúde da Família desempenha diversas funções, como, assistenciais e de 

gerenciamento, realizando um cuidado humanizado voltado para as reais necessidades da 

população atendida2. Uma de suas atribuições são as consultas de puericulturas que são 

desenvolvidas através de métodos e cuidados a fim de orientar e promover o bem-estar 

da criança, observando seu desenvolvimento em todos os aspectos. O ministério da saúde 

recomenda que a criança realize no mínimo sete consultas no primeiro ano de vida, duas 

no segundo ano e posteriormente anuais. Nem todos os pacientes mantem a assiduidade 

das consultas, assim é essencial que o Enfermeiro oriente as mães sobre a importância da 

consulta. Ressaltando os benefícios da puericultura a fim de favorecer a participação dos 

pais e capacitar estes para o cuidado3. Os Enfermeiros entende que a puericultura é uma 

prática muito relevante para a promoção da saúde, trabalhando a educação em saúde no 

cotidiano dos pais para auxiliarem no desenvolvimento e crescimento de seus filhos. 
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Além de, orientações quanto aos riscos e acidentes que as crianças estão propensas devido 

a vulnerabilidade da comunidade. A inserção das acadêmicas na Estratégia de Saúde da 

Família favorece acompanhar e conhecer mais sobre as consultas de puericultura 

realizadas pela enfermagem. Com o auxílio das Enfermeiras experiências foram 

compartilhadas, possibilitando aprimoramento das habilidades e a assimilação de novos 

conhecimentos. Objetivo(s): Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem em 

consultas de puericultura em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), com 

intuito de observar as facilidades e dificuldades enfrentadas na consulta de puericultura. 

Metodologia: Estudo descritivo realizado através de um relato de experiência de 

atividades desempenhadas em consulta de puericultura por acadêmicas do curso de 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, em uma Unidade Básica de Saúde 

da Família localizada no município de Rio Grande. Teve como duração, vinte e dois dias 

de vivencias e troca de experiências, oito horas por dia, sob supervisão das enfermeiras 

da unidade inicialmente, e logo em seguida, as consultas eram efetuadas pelas próprias 

acadêmicas. Resultados: Primeiramente, as acadêmicas de enfermagem acompanharam 

as enfermeiras nas consultas de puericultura para observar o trabalho que devia ser 

realizado. Após a observação atenta, as alunas começaram a atender as consultas de 

puericultura sozinhas. Ao chamar a puérpera, a conversa iniciava-se com a anamnese do 

recém-nascido (RN), como por exemplo: se já havia realizado o teste do pezinho, teste da 

orelhinha, teste do coraçãozinho e do olhinho, se a carteira de vacinação estava em dia, 

caso não estivesse, as acadêmicas olhavam a carteira do recém-nascido para indicar à mãe 

a vacina que estava atrasada ou a próxima vacina a ser feita. Além disso, anotações 

importantes como o apgar, tipo de parto, complicações e intercorrências durante a 

gestação ou após o parto eram necessárias para realizar a evolução da puérpera e seu 

recém-nascido. Após a anamnese, realizava-se o exame físico avaliando o peso, 

temperatura, comprimento, perímetro cefálico, perímetro torácico, ausculta pulmonar e 

cardíaca, reflexos do RN, frequência cardíaca e respiratória, avaliar o estado de alerta, 

choro, pele, desidratação, se o aleitamento materno estava sendo exclusivo e hábitos 

fisiológicos do bebê. Dessa forma, após o exame físico, as mães eram orientadas quanto 

ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade do recém-nascido, a não 

serem mães soropositivas que devem ser informadas e reforçar a informação de que é 

contraindicada a amamentação. Orientações quanto à importância das próximas consultas 

de puericultura, calendário de imunizações, combinações de consultas alternadas entre 

consulta médica e de enfermagem, orientações quanto ao coto umbilical e cuidados com 

o mesmo. Por fim, orientava-se sobre a higienização das mãos e do recém-nascido para 

manter-se saudável devido a doenças que estavam afetando a população, como a doença 

mão-pé-boca. As dificuldades encontradas na consulta de enfermagem, na maioria das 

vezes é o não comparecimento nas consultas agendadas de puericultura e a tentativa de 

busca ativa realizada pela agente comunitária de saúde da área onde a criança e a mãe 



 

moram, e a facilidade é o vínculo da enfermagem criado e estabelecido com a população. 

Discussão: A puericultura é uma prática relevante para a promoção e prevenção, dessa 

forma auxiliando na educação e saúde durante o crescimento do recém-nascido e no 

auxílio da mãe em momentos de dúvidas, sempre priorizando as orientações quanto aos 

riscos e agravos de doenças e os cuidados necessários nos primeiros anos de vida do 

recém-nascido3. Conclusões: O atendimento da consulta de puericultura para as 

acadêmicas proporcionou um melhor conhecimento do trabalho das enfermeiras em 

relação à puericultura. As facilidades e dificultadas são encontradas em qualquer ramo da 

enfermagem sendo hospital ou em unidade básica de saúde. Dessa forma, faz-se 

necessário que as dificuldades sejam superadas com a busca ativa através dos agentes 

comunitários de saúde, para saber o porque a mãe não compareceu a consulta ou se há 

algum problema impedindo o comparecimento. A Unidade Básica de Saúde da Família 

tem essa vantagem de fazer a busca ativa da população de suas áreas, o que facilita o 

processo de cuidado e prevenção de agravos, assim, melhorando o vínculo entre 

profissionais e a comunidade. Contribuições/implicações para a Enfermagem: 

Acredita-se que este trabalho possa contribuir para explanar aos acadêmicos como são 

realizadas as consultas de puericultura pela enfermagem. Desta forma, o estágio 

possibilitou ter mais contato com as consultas de puericultura, a fim de contribuir para a 

formação profissional das acadêmicas. Espera-se também que este trabalho possa ilustrar 

como é realizada a assistência de enfermagem em uma Estratégia de Saúde da Família.  

Descritores: Enfermagem; Estratégia Saúde da Família; Cuidado da criança. 
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ACIDENTES DE TRABALHO EM UMA REFINARIA DE PETRÓLEO 

NO SUL DO PAÍS 

Raissa Garcia Brum206, Laurelize Pereira Rocha207, Deciane Pintanela de 

Carvalho208, Lais Farias Juliano209, Fernanda Pires Freire210. 

 

Introdução: o acidente de trabalho é caracterizado por um evento imprevisível que 

ocorre durante o exercício laboral independente da situação empregatícia do trabalhador 

acidentado e tem possibilidade de trazer como consequência uma lesão corporal ou 

perturbação funcional, podendo levar a uma perda permanente ou temporária da 

capacidade para o trabalho ou até mesmo a morte¹. A Política Nacional de Saúde do 

Trabalhador visa reduzir esses acidentes por meio de ações de promoção, reabilitação e 

vigilância na área da saúde¹. A indústria petroquímica é um setor de grande importância 

e imenso lucro para o país, devido a enorme capacidade produtiva e o alto número de 

trabalhadores que executam suas atividades dentro desse tipo de empresa, estes são 

expostos diariamente a inúmeros riscos ocupacionais e acidentes de trabalho2. Nesse 

sentido, torna-se fundamental investigar os acidentes de trabalho presentes em uma 

refinaria de petróleo, a fim de traçar estratégias para preveni-los. Com isso, este estudo 

tem como objetivo: identificar a ocorrência de acidentes de trabalho entre trabalhadores 

de uma refinaria de petróleo. Metodologia: tratou-se de um estudo de cunho quantitativo, 

descritivo e exploratório. Foi realizado com 178 trabalhadores em uma refinaria de 

petróleo no sul do Brasil. Para o cálculo amostral utilizou-se o StatCalc do programa 

EpiInfo versão 7.2 com nível de confiança 95% e obteve-se para um total de 329 

trabalhadores um valor para amostra mínima de 177 trabalhadores. Os dados foram 

coletados entre os meses de julho a outubro de 2018, após aprovação do local do estudo 

e do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do Rio 
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Grande, sob parecer nº 137/2018 e CAAE 92483818.1.0000.5324. Essa coleta de dados 

ocorreu dentro da própria refinaria de petróleo, em locais pré-determinados pelos 

responsáveis pela gerência do local, nos turnos da manhã e tarde, buscando não atrapalhar 

o funcionamento do serviço. Como critérios de inclusão elencou-se: possuir vínculo 

empregatício com a refinaria de petróleo e fazer parte do quadro funcional há pelo menos 

três meses. E como critérios de exclusão utilizou-se: ausência do trabalhador por qualquer 

motivo no momento da coleta sejam férias, atestado, afastamento ou licença de qualquer 

tipo. Inicialmente foi realizado um estudo piloto com 18 trabalhadores e esses 

trabalhadores foram incluídos na amostra total do estudo de 178 trabalhadores, visto que 

não houve alteração no instrumento. Os dados foram coletados por meio de um 

questionário estruturado foram organizados e digitalizados no Microsoft Excel e após 

transportados para o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

20, onde foram analisados mediante estatística descritiva simples.  Resultados: dentre os 

178 trabalhadores, 52 exerciam sua função na parte da produção, 39 no setor 

administrativo, 17 no laboratório, 13 na oficina, 13 no terminal, 13 no setor de operações, 

13 na segurança, cinco trabalhavam no almoxarifado, quatro na saúde ocupacional, quatro 

nos serviços de engenharia, dois na manutenção, dois no setor de utilidades e um no setor 

do meio ambiente. Participaram do estudo 132 (74,2%) homens e 46 mulheres (25,8%), 

com média de idade de 37,62 anos (dp = 10, 911) variando entre 21 e 67 anos.  Em relação 

a tempo de trabalho, a média foi de 12 anos (dp= 9,33) de trabalho, com mínimo de três 

meses e  máximo de 42 anos. No que diz respeito à escolaridade 94 (48,3%) relataram ter 

ensino superior incompleto ou completo, 42 (23,6%) concluíram até o ensino médio e 30 

(16,9%) possuíam ensino técnico. Sobre os acidentes de trabalhadores sofridos, 156 

(87,6%) trabalhadores alegaram nunca ter sofrido qualquer acidente de trabalho e 22 

(12,4%) relataram ter sofrido algum tipo de acidente de trabalho. Dentre esses, 06 (3,4%) 

trabalhadores referiram que sofreram queimadura, 03 (1,7%) lesão cortante, 02 (1,1%) 

alegaram que sofreram algum tipo de torção, já queda de altura e acidente de trajeto foram 

mencionados cada um por 01 (0,6%) trabalhador e 09 (5,1%) não identificaram o tipo de 

acidente. Discussão: fazendo uma analogia do tempo médio de trabalho do estudo com o 

quantitativo de acidentes de trabalho encontrado, se percebeu que a maioria dos 

participantes alegaram nunca terem sofrido qualquer tipo de acidente no exercício de suas 

atividades laborais. Deste modo, nota-se que as empresas buscam cada vez mais se 

enquadrar nas normas de segurança preconizadas pelo serviço de auditoria do Ministério 

do Trabalho e Emprego3. Nesse estudo é mostrado que os tipos de acidentes que mais 

ocorreram foram as queimaduras e as lesões cortantes, o estudo4 realizado com 

profissionais enfermeiros aponta que o principal acidente de trabalho foram com os 



 

perfurocortantes, evidenciando a diferença da caracterização e instrumentos manuseados 

nos dos dois locais de trabalho. No que diz respeito aos participantes que afirmaram ter 

sofrido algum tipo de acidente de trabalho, é imprescindível que se fomente a necessidade 

da discussão da prevenção como forma prioritária para reduzir e até neutralizar estes 

riscos, além da implementação de medidas intervencionistas imediatas a fim de banir o 

campo de trabalho destes possíveis acidentes, seja através da potencialização de 

condições seguras de trabalho ou ainda através da adoção de estratégias preventivas que 

visem minimizar estes riscos5. Conclusão: o estudo evidenciou que a minoria dos 

trabalhadores da refinaria de petróleo sofreu algum tipo de acidente de trabalho durante 

o exercício do trabalho, e os tipos mais evidenciados foram as queimaduras e as lesões 

cortantes. As jornadas de trabalho e os riscos presentes no ambiente de trabalho acabam 

contribuindo para que esses eventos ocorram, faz-se necessário uma conscientização por 

parte dos trabalhadores e também por parte dos gestores das empresas fomentar ações de 

prevenção de acidentes entre os trabalhadores, mesmo diante do pequeno número de 

acidentes ocorridos. Implicações/Contribuições para a Enfermagem: a realização de 

pesquisas pelo profissional enfermeiro pode subsidiar ações de preservação da saúde dos 

trabalhadores de empresas públicas e privadas desse tipo de empresa. Além disso, o 

enfermeiro tem a capacidade de identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho 

como as refinarias de petróleo, elaborar estratégias para diminuição do número de 

acidentes e ministrar ações de educação permanente com os empregadores e empregados 

visando a saúde  do trabalhador e a prevenção dos acidentes de trabalho.  
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IMPLANTAÇÃO DO ACOLHIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMILIA  

 

Suelen da Cunha Dias211, Caroline Passos Arruda 212, Paula Teixeira 

Chaves3, Larissa Merino Mattos 4 , Daiane Farias da Silva5. 

 

 

INTRODUÇÃO: O Sistema Único de Saúde (SUS) através da avaliação da demanda nas 

portas de entrada dos serviços de saúde geram políticas públicas que asseguram o direito 

de acesso ao serviço. A valorização dos usuários, dos trabalhadores e gestores no processo 

de produção de saúde oportuniza uma maior autonomia modificando a realidade em que 

o individuo está inserido. Isto ocorre através da participação coletiva nos processos de 

gestão e de produção de saúde1. O objetivo da Atenção Básica é desenvolver um cuidado 

integral que transforme o quadro clínico, a autonomia no cuidado e as condicionantes 

ambientais. Assim, através de um conjunto de ações individuais e coletivas gera-se uma 

educação em saúde com a finalidade de promoção e proteção da saúde, prevenindo 

agravos e reduzindo danos pelo tratamento precoce. As atividades são desenvolvidas de 

forma democrática e participativa, dirigidas às populações da área de cobertura, 

considerando a dinamicidade existente no território2. A Estratégia de Saúde da Família 

(ESF) reorganiza a atenção primária através das diretrizes do SUS, qualifica, consolida e 

redimensiona o processo de trabalho, além de expandir a resolutividade da saúde coletiva 

e individual. Visa aumentar a satisfação dos usuários e, principalmente, possibilitar e 

instigar a pactuação e a construção de redes internas e externas de atendimento garantindo 

o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado. Além disso, organiza a fila 

de espera, informando o paciente que não corre risco imediato e o tempo provável de 

espera. Também, promove o trabalho em equipe por meio da avaliação contínua do 

processo, possibilitando a implantação do cuidado horizontalizado1. O acolhimento 

proporciona conhecer o usuário como um todo, analisando sua participação no processo 

de cuidado e sua relação com a comunidade. Além disso, é possível analisar o processo 
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de trabalho em saúde com foco nas relações profissional/usuário/rede social e 

profissional/ profissional por meio de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de 

solidariedade. É função das equipes das Unidades Básicas implementar diretrizes de 

qualificação dos modelos de atenção e gestão. Com base na participação coletiva nos 

processos de gestão, a valorização, o fomento a autonomia e protagonismo dos diferentes 

sujeitos implicados na produção de saúde. O compromisso com a ambiência e com as 

condições de trabalho e cuidado identificam as necessidades sociais e a organização do 

serviço em função delas, além da constituição de vínculos solidários2. Deste modo, a 

minha vivência profissional na implantação do acolhimento em uma unidade básica de 

estratégia saúde da família, proporcionou realizar uma pesquisa acerca da temática, afim 

de posteriormente realizar avaliação do acolhimento prestado. OBJETIVO: O presente 

trabalho tem como objetivo conhecer a realidade do acolhimento nas Unidades Básicas 

de Estratégia Saúde da Família, a implementação, resultados, facilidades e dificuldades. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa documental, esta se refere à análise de 

documentos, livros, revistas, documentos legais, arquivos em mídia eletrônica, entre 

outros. Realizou-se uma revisão em artigos online para obter mais conhecimento teórico 

sobre a temática. Na revisão foram utilizadas as bases de dados SCIELO e BDENF, os 

critérios de inclusão foram estarem disponíveis em português e online na integra. As 

atividades foram desenvolvidas no período compreendido entre os meses de agosto e 

setembro de 2018. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O crescimento da procura por 

atendimento médico nos vários níveis de atendimento em saúde, principalmente nos 

serviços de emergência hospitalar, exige a adoção de estratégias nos âmbitos 

governamentais, institucionais e profissionais para regulamentar o protocolo institucional 

do serviço pautados nas diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências e do 

SUS. Este protocolo é uma estratégia de ampliar o acesso da população, sem 

sobrecarregar a equipe do serviço de emergência nem prejudicar a qualidade da 

assistência prestada3. O acolhimento é uma das principais diretrizes éticas, estéticas e 

políticas da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

Brasil. Definido como a recepção do usuário no serviço de saúde, compreende a 

responsabilização dos profissionais pelo usuário, a escuta qualificada de sua queixa e 

angústias, a garantia de assistência resolutiva e a articulação com outros serviços para 

continuidade do cuidado quando necessário. Auxilia ainda na universalização do acesso, 

fortalece o trabalho multiprofissional e intersetorial, qualifica a assistência à saúde, 

humaniza as práticas e estimula ações de combate ao preconceito4. Alguns fatores foram 

apontados como obstáculos para o desenvolvimento do trabalho acolhedor, como a 

pressão da demanda (gerando um tempo reduzido para o atendimento), o 

desconhecimento da realidade da população por alguns membros da equipe, a dificuldade 

de realizar encaminhamentos para especialistas, o despreparo dos profissionais para o 

trabalho em equipe, e para o acolhimento de demandas de saúde mental. Além disso, o 



 

desgaste da equipe e a resistência dos usuários, decorrente da hegemonia do modelo 

médico-privatista limita o atendimento e a assistência necessária. O acolhimento deve ser 

estruturado através das necessidades locais, com a escuta qualificada dos usuários, 

espaços para o controle social efetivar-se, articulação entre os membros da equipe para 

favorecer a comunicação e mudanças no processo de trabalho, interligado a todos os 

níveis de atenção a saúde. Assim, capacitação dos profissionais e a realização de oficinas 

de educação em saúde para os usuários sobre o acolhimento são fundamentais para que o 

mesmo seja operacionalizado de forma eficaz5. CONCLUSÃO: Portanto, através da 

pesquisa documental evidenciou-se a importância da implementação do acolhimento 

como garantia de um melhor atendimento e organização no trabalho da equipe, bem como 

a realização do serviço de referência quando preciso, de forma que seja garantida a 

continuidade da assistência. Além disso, através do acolhimento é possível diminuir as 

filas nas unidades de saúde e organizar o fluxo por meio de solucionar os problemas e 

agendar consultas. Também, observou-se que o acolhimento proporciona um cuidado 

mais humanizado aos usuários, visto que, este é baseado nas suas necessidades 

fisiológicas e psicológicas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA 

ENFERMAGEM: A Politica Nacional de Atenção Básica (PNAB) reafirma a Unidade 

Básica de Saúde como a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), 

sendo a implantação do acolhimento nessas unidades veio como uma forma de organizar 

e priorizar o atendimento por prioridade por agravo à saúde e não mais por ordem de 

chegada ou com limitação de fichas, como era realizado o atendimento na maioria das 

unidades até 2018. A implantação desafia a equipe de enfermagem, bem como os demais 

profissionais da unidade a uma estratégia de informação da comunidade e ampliação dos 

conhecimentos objetivando oferecer um serviço de maior qualidade aos usuários. A alta 

demanda é responsável pela maioria das dificuldades de desempenhar um bom 

atendimento nas portas de entrada do SUS. A revisão teórica possibilitou ampliar os 

conhecimentos acerca do acolhimento o que possibilita futuramente novas pesquisas que 

possam avaliar e aprimorar o sistema. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DA SAÚDE LGBTT 

 

Pâmela Medina Conceição1, Samanta Costa Calcagno2, Daniele Ferreira Acosta3 

 

Introdução: O direito à saúde é uma conquista da sociedade brasileira, sendo que o  

Estado tem o dever de garantir o bem estar físico, mental e social dos cidadãos incluindo 

o acesso aos serviços de saúde, o tratamento e a reabilitação, a prevenção de doenças e a 

promoção à saúde. Diante disso, destaca-se o acesso da população LGBTT aos serviços 

de saúde, bem como a qualificação dos profissinais para atenderem esse público,  livre de 

preconceito e discriminação. A literatura divulga o preconceito e a fragilidade no 

acolhimento e no atendimento na qual os profissionais da saúde desconhecem o direito 

do uso do nome social por parte do usuário, da internação em leitos conforme a orientação 

sexual, do uso de banheiros unissex, etc.1 Esse preconceito é ocasionado por que a 

populaçãp LGBTT é vista como seres fora dos padrões da sociedade, todavia são  os mais 

vulneráveis em relação às doenças sexualmente transmissíveis, aos maus tratos, torturas 

psicológicas, físicas e aos estupros2. Por isso, em 2006, foi formulado os principios de 

Yogyakarta, que representou o ápice dos direiitos da população LGBTT no cenário 

internacional. O documento retrata a aplicalidade da legislação internacional de direitos 

humanos referentes à orientação sexual e identidade de gênero3. No contexto do Brasil, 

em 2013, foi implementado a Politica Nacional de Saúde Integral de LGBTT a fim de 

assegurar o enfrentamento das iniquidades e desilgualdades com atenção especial as 

demandas desse grupo2. Assim, o trabalho se justifica uma vez que conhecer a produção 

cientifica vai ao encontro da qualificação academico-pofissional no atendimento aos 

LGBTT. Objetivo: Analisar a produção científica acerca da saúde LGBTT no contexto 

do SUS. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca da saúde das pessoas 

transgênero no SUS. Para mapear os estudos foi utilizado o Estado da Arte. A base de 

dados escolhida foi a Biblioteca Virtual em Saúde – BVS que reúne periódicos online e 

permite acesso livre e gratuito. A busca foi realizada durante o mês de abril de 2019, 

utilizando os descritores “Pessoas transgênero” AND “Sistema Único de Saúde”, sendo 

encontrados 12 arquivos sobre a temática. Na tentativa de ter um corpus de análise mais 

refinado, em um segundo momento foi realizada a leitura dos títulos e identificados quatro 

artigos duplicados, sendo  excluídos do estudo. Posteriormente,  foram identificados os 

materiais que não se caracterizavam como artigos, e três arquivos foram excluídos (TCC; 

Vídeo; Documento governamental). Após a última triagem o corpus do estudo se limitou 



 

a cinco artigos. Não houve criterio de exclusâo de acordo com o ano de publicação. 

Resultados e discussões: Ao analisar os 5 artigos identificou-se um artigo publicado a 

cada ano de 2015 a 2017, no entando o ano de 2017 à temática foi pesquisada  com o total 

de dois artigos. Outro aspecto analisado foram os periódicos em que os artigos foram 

publicados : cadernos de saúde publica, ciência e saúde coletiva, interfaces, revista de 

bioética. A revista com maior número de artigos publicados foi o Caderno de Saúde 

Pública com dois artigos. O artigo de Popadiuk, Oliveira e Signorelli foi publicado no 

Caderno de saúde publica, intitulado “A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais e Transgêneros (LGBT) e o acesso ao Processo Transexualizador no 

Sistema Único de Saúde (SUS): avanços e desafios”, trata de uma pesquisa quanti e 

qualitativa, dividida em três etapas.  Primeiro foi realizada a leitura sistemática de 

documentos para a compreensão e conhecimento das diretrizes e ações realizadas a nível 

federal sobre a população LGBTT. Na segunda etapa foi realizada a análise dos dados 

quantitativos sobre as cirurgias de redesignação sexual realizados no SUS de 2008 até 

2016, sendo um total de 320 em cinco hospitais credenciados pelo Ministério da  Saúde. 

E, por último, foram analisadas as doze reuniões do Comite Técnico de Saúde 

LGBT(CTSLGBT). Os dados do estudo demonstram que há acentuada desigualdade de 

acesso ao Processo Transexualizor (PrTr), e não houve óbitos relacionados aos 

procedimentos de redesignação sexual no período. A análise das memórias das reuniões 

do CTSLGBT demonstra um esforço para por em prática os eixos da Política Nacional 

de Saude Integral Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travesits e Transexuais, seja na garantia 

do acesso à saúde, na tentativa de estabelecer portas de entrada, nas ações de vigilância 

em saúde, na formação de profissionais para a qualificação do atendimento e na avaliação 

e monitoramento das ações em saúde.   No artigo “Dificuldades vividas por pessoas trans 

no acesso ao Sistema Único de Saúde”, publicado na revista Ciência & Saúde Coletiva, 

os resultados do estudo apontaram que as principais dificuldades que essas pessoas 

encontram ao acessarem o SUS são: recusa pelo estabelecimento de saúde em atender o 

paciente trans, o desrespeito à identidade de gênero em casos de internação hospitalar, a 

resistência de pessoas trans em buscarem serviços de saúde provocada pela 

discriminação, seletividade no acesso ao processo transexualizador do SUS. O estudo, 

intitulado “O que esperam pessoas trans do Sistema Único de Saúde?”, foi publicado na 

revista Interfaces,  discutiu críticas e sugestões das pessoas trans para garantia de seu 

acesso e da promoção de ações para cuidado integral no SUS. Os resultados apontaram 

que entre as participantes mulheres transexuais e travestis, o implante de prótese mamária, 

a hormonioterapia e os cuidados integrais e multiprofissionais parecem destacar-se em 

relação às cirurgias de redesignação sexual. O participante homem transexual aponta as 



 

dificuldades em alcançar bons resultados nas cirurgias de neofaloplastia como um 

desmotivador em buscar  esse procedimento. O cuidado multiprofissional é 

compreendido como importante intervenção em direção à produção da saúde de homens 

trans. Já a pesquisa “Silicone industrial para transformar o corpo...” estimou a prevalência 

do uso de silicone entre transexuais e travestis. Foi identificado que das 576 pessoas 

entrevistadas 49% usaram silicone, a média de idade para a primeira colocação foi de 22 

anos e aproximadamente 43% informaram a ocorrência de problemas de saúde decorrente 

do uso, sendo que diante dos agravos menos da metade relatou buscar ajuda em um 

serviço de saúde. Os fatores relacionados ao uso foram ter escolaridade inferior ao ensino 

superior, não ter moradia própria, não ter trabalho com carteira assinada, não ter convênio 

de saúde, identificar-se como travesti, não desejar fazer cirurgia de transgenitalização e 

fazer programa. Por fim, o artigo “Implicações bioéticas no atendimento de saúde ao 

público LGBT”, publicado na Revista Bioética retrata o atendimento a esse grupo com 

base nas questões bioéticas e éticas entre profissional e cliente, devido ao preconceito e a 

discriminação sobre a orientação sexual.  Foi referenciado a necessidade de assistência 

livre de juizos, de cunho moral e religioso, já que a atuação profissional é baseada na 

cultura de que pessoas trangeneros são seres humanos fora do padrão cultural da 

sociedade. As pessoas transgênero, geralmente, evitam os serviços de saúde, e no caso 

das mulheres trans é reconhecido que a maioria não realiza o citopatologico.4 Por isso, os 

debates sobre a necessidade de qualificar a assitência, contribuindo para ações que 

propriciem a integralidade do cuidado.  O artigo ainda resgata as políticas e diretrizes em 

saúde, estebelecidades pelo governo, a fim de assegurar os direitos dessa população: Em 

2004 o Brasil sem Homofobia foi criado no intuito de  ampliar e fortalecer o exercício da 

cidadania e o respeito as diferenças. Já em 2006, com o propósito de proibir qualquer 

forma de preconceito, foi elaborada a Carta dos Direitos dos Usuários do SUS. Em 2010 

a Política Nacional de Saúde Integral de LGBTT buscou eliminar as desigualdades, 

atender os direitos e principios garantidos pelo SUS incluindo a saúde integral para essa 

população, pois a discriminação adoece significativamente. Considerações finais: com 

esses estudos salienta-se a importância da criação de novas iniciativas no intuito de 

melhor acolher a população LGBTT na rede de saúde, por esse ser um âmbito essencial 

para detectar tipos de violência, agravos e promover saúde. Além do mais as unidades 

básicas são propiciadas a promover a inclusão, através dos grupos, minicursos, educação 

permantente para os profisionais se capacitarem sobre os princípios do SUS e a Carta do 

Usuário. Contribuições para a enfermagem: Promover o conhecimento sobre o assunto e 

desmistificar a cultura que exclui a população LGBTT,  explorar as possíveis formas de 



 

abordagem e novos tratamentos com esses pacientes, ampliando novos campos de atuação 

na area da enfermagem.   

 

Descritores: acolhimento, pessoas transgênero, sistema único de saúde. 
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FACILIDADES DA FAMÍLIA NO CUIDADO À CRIANÇA 

DEPENDENTE DE TECNOLOGIAS 

Anderson Porto Pestana1, Pâmela dos Santos Milano2, Pâmela Kath de 

Oliveira Nörnberg3, Dóris Ribeiro Farias4, Giovana Calcagno Gomes5. 

Introdução: Crianças Dependentes de Tecnologias (CDTs) demandam uma série de 

cuidados que são do domínio dos profissionais de saúde e necessitam de dispositivos 

adequados para assegurar condições mínimas de qualidade de vida. Caracterizam-se pela 

dependência de artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos indispensáveis à 

sobrevivência, podem ser dependentes de tecnologias de cuidado, tais como uma bomba 

de insulina, cânula de traqueotomia, ventilador mecânico e/ou um tubo de alimentação1. 

Em pesquisa realizada com o objetivo de caracterizar crianças dependentes de tecnologia 

verificou-se que os dispositivos tecnológicos foram divididos em três grupos: aqueles 

relacionados à alimentação, como sonda nasogástrica, gastrostomia e jejunostomia; os 

referentes à eliminação urinária ou intestinal, dentre eles bolsas de colostomia, ileostomia, 

sondas para sondagem vesical e lavagem intestinal e os dispositivos relacionados à 

necessidade de oxigenação, como torpedo de oxigênio, concentrador de oxigênio, cateter 

nasal, cânula de traqueostomia e ventiladores mecânicos2. A ausência de dados 

epidemiológicos sobre as CDTs em nosso país representa um desafio para os profissionais 

de saúde, pois eles se deparam com a invisibilidade dessa clientela nas taxas oficiais e 

nas políticas públicas, dificultando o planejamento e a implementação de estratégias de 

saúde direcionadas ao seu tratamento2. Percebe-se que as famílias procuram recursos 

alternativos para viabilizar o cuidado da criança e a aquisição dos materiais necessários 

para o tratamento. Por vezes, lançam mão dos meios de comunicação, e apelam para as 

doações a fim de que a sociedade fique sensibilizada pela situação da CDT.  
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Assim, as famílias vão tecendo uma rede de apoio paralela e singular, dependendo das 

demandas da CDT e dos serviços/instituições de saúde que conseguem acessar para o 

suporte3. Apoiar-se em uma rede social que lhe proporcione ajuda e acolhimento é 

fundamental para estas famílias. Estas redes de solidariedade podem ser construídas 

informalmente pelos familiares cuidadores, os quais se ajudam mutuamente; por amigos, 

vizinhos e profissionais da saúde. Nessa perspectiva, faz-se necessário o desenvolvimento 

de ações formais que viabilizem o encontro desses familiares, com o objetivo de 

fortalecimento desses laços de solidariedade, uma vez que compartilham facilidades e 

dificuldades diante da experiência de possuir um filho que exige cuidados para além 

daqueles requeridos por uma criança saudável4. Objetivos: Conhecer as facilidades 

vivenciadas pela família no cuidado à criança dependente de tecnologias. Metodologia: 

O estudo teve como referencial metodológico a Grounded Theory (GT), método de 

pesquisa qualitativa caracterizado como variante do Interacionismo Simbólico. A GT 

busca compreender o significado das relações e interações entre os fenômenos sociais, o 

entendimento da realidade, bem como da vida e da ação humana no mundo real5. Foi 

realizado na Unidade de Pediatria de um Hospital Universitário do Sul do país. 

Participaram do estudo dez familiares cuidadores de crianças dependentes de tecnologias 
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divididos em dois grupos amostrais. O primeiro grupo amostral foi composto por cinco 

famílias de crianças internadas na Unidade de Pediatria que utilizavam tecnologias de 

suporte a vida como o uso do respirador para ventilação mecânica, sonda de gastrostomia, 

acesso venoso central para uso de medicamentos. O segundo grupo amostral foi formado 

por cinco famílias de crianças dependentes de tecnologias para melhorar sua qualidade 

de vida como o uso de tala gessada, bota ortopédica para correção cirúrgica de pé torto 

congênito, cadeira de rodas especial, ortéses para imobilização e suporte dos membros 

superiores e inferiores, óculos e aparelhos auditivos. A coleta e análise dos dados ocorreu 

no segundo semestre de 2016. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

semiestruturadas. Resultados: A análise dos dados gerou como categorias: Ter acesso 

facilitado aos Serviços de Reabilitação: Relataram sorte em conseguir atendimento para 

a criança na AACD e na APAE. Além disso, conseguiram acesso para a realização das 

seções de fisioterapia bem como de seções de equoterapia oferecida em sua cidade. Sendo 

beneficiado pelos serviços de Assistência Pública do município: Observaram que por 

meio da Lei Orgânica de Assistência Social de 1993 (LOAS) conseguiram um benefício 

oferecido pelo governo para a CDT. Este é importante, pois auxilia no pagamento das 

despesas com a criança. Realizam todo o tratamento da criança pelo Sistema único de 

Saúde (SUS). Tendo garantido o Transporte Público da Criança Dependente de 

Tecnologias: Relataram que os horários dos ônibus são acessíveis e que encontraram 

profissionais que as ajudam na locomoção e segurança da criança dentro do veículo 

coletivo. Recebendo ajuda da Rede de Apoio Social no Domicílio: Encontram apoio 

tanto financeiro como emocional de seus familiares, amigos bem como dos profissionais 

de saúde. Recebendo ajuda da Rede de Apoio Social no Hospital: Encontram apoio e 

atenção nos profissionais de saúde que atuam no hospital. São ensinados a cuidar da CDT 

pelas equipes de saúde, ficam tranquilas com os cuidados prestados por parte da 

enfermagem, medicina e fisioterapia. Mantendo a estabilidade financeira: Relataram 



 

não apresentar dificuldades financeiras, tendo estabilidade econômica. Vivenciando a 

melhoria do estado clínico da Criança Dependente de Tecnologias: Encontram 

facilidades no cuidado à CDT quando esta consegue através dos tratamentos de saúde se 

recuperar ou manter a estabilidade em seu quadro de saúde. Algumas passaram a andar 

sem uso de cadeira de rodas, conseguiram se alimentar e ter sua própria independência 

mesmo com suas limitações. Conclusão: Os dados possibilitaram concluir que a atuação 

do enfermeiro junto à família, em especial ao familiar cuidador, em todas as etapas desse 

processo é importante. O enfermeiro que cuida de famílias em situação de doença crônica 

e dependência de tecnologia precisa compreendê-las como um grupo que constrói a sua 

história, que possui símbolos, que atribui significados e que age. Percebe-se a necessidade 

de repensar este ser família, atentando para o fato de que esta cuida com base nas relações, 

nas interações estabelecidas em diferentes ambientes. Contribuições/implicações para 

a Enfermagem: O conhecimento produzido neste estudo tem como finalidade auxiliar 

os profissionais que atuam junto a estas famílias a elaborarem estratégias de apoio mais 

efetivas de forma a ajudá-las a adquirir habilidades e competências para o enfrentamento 

desta problemática prestando um cuidado a CDT de forma menos sofrida. 

Descritores: Crianças com necessidades especiais de saúde. Tecnologia. Enfermagem. 
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AS PRÁTICAS FISIOTERAPÊUTICAS E SUA IMPORTÂNCIA NA 

PROMOÇÃO DA SAÚDE, EM ACORDO COM A POPULAÇÃO RURAL NO 

MUNICÍPIO DE PELOTAS. 

Francine Henke Tessmer213, Rafaela Kurz Pegoraro214, Julia Severo dos 

Santos215,Laura Telles Gomes216, Aline Neutzling Brum217. 

 

Introdução: A fisioterapia é uma área que muito contribui para a saúde da população. 

Constituída por profissionais que atuam, tanto na atenção primária, quanto na secundária 

e terciária, bem como na promoção da saúde e prevenção da doença, proporcionando 

assim auxílio na reabilitação física e funcionalidade motora dos clientes. O fisioterapeuta, 

assim como qualquer profissional da área da saúde, tem como seu principal objetivo de 

trabalho oferecer qualidade de vida a quem precisa. Deste modo, este trabalho retrata 

percepção dos moradores da Colônia São Manoel, 8º distrito de Pelotas, em relação às 

suas experiências com fisioterapia. Objetivo(s): Os objetivos desta pesquisa são: 

identificar o conhecimento dos entrevistados, sobre o que é a fisioterapia; identificar os 

fatores que levaram os moradores da zona rural a procurar um profissional qualificado da 

área de fisioterapia Metodologia: Esta pesquisa caracterizou-se por ser um estudo de 

caráter epidemiológico descritivo, do tipo transversal, com levantamento dos dados 

realizado por intermédio de entrevista domiciliar. Os estudos epidemiológicos descritivos 

avaliam a distribuição da ocorrência de uma situação, problema ou agravo de determinada 

população, segundo as diversas características representadas por uma ou mais de uma 

variável ligada ao tempo, ao lugar e às pessoas1. No estudo transversal, as medições são 

feitas em um único período ao mesmo tempo, servindo para descrever as variáveis e os 

padrões de distribuição observados2. A entrevista domiciliar semiestruturada e foi 

conduzida com auxílio de instrumento semi estruturado previamente testado. Os 

resultados das entrevistas estão arquivados em banco de dados digital e os instrumentos 

arquivados por 5 anos. Para a construção do banco de dados e a análise das variáveis foi 
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utilizado o software SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences). O presente 

estudo foi autorizado pelo CEPAS - Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da 

Universidade Federal do Rio Grande, processo nº 23116.005518/2018-75 (parecer 

número 162-2018), e segue os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, 

conforme Resolução 466/12. Resultados: Foram obtidos, através das entrevistas 

conduzidas pelos pesquisadores junto aos moradores da Zona Rural da Colônia Maciel, 

situada no 8º distrito de Pelotas, uma amostra total de 104 entrevistados. O perfil sócio 

demográfico desta população atribui o sexo feminino com o maior número de 

respondentes, sendo estas 71,2%(n=74) do total da população (n=104), logo, 

28,8%(n=30) respondentes do sexo masculino. Em relação à escolaridade dos 

entrevistados calculada em anos, foram obtidos dados de 6,9±4,62. E com relação ao 

número de filhos de cada entrevistado é de 1,84±1,581.  A média de idade dos 

entrevistados é de 49,7±16,99, em relação à cor e etnia, 91,3% dos entrevistados se auto 

declararam brancos, enquanto 5,8% se auto declararam pretos, 1,1% indígenas e 1,9% 

não responderam. Resultante dos dados, foi analisado que a população em sua maioria 

declarou ter companheiro(a), sendo estes 71,2% da amostra. Ao que confere os sem 

companheiro, ou seja, sem declaração de estado civil ou relacionamento afetivo afirmado, 

se concentram 28,8% dos entrevistados. A fonte de renda dos moradores da zona rural se 

dá, em grande parte, pelo cultivo de diversas culturas como pêssego, soja, frutíferas, entre 

outras e também pela criação de gado, aves, suínos, bem como a venda de seus derivados. 

39,4%(n=41) da amostra alegam ter renda exclusiva da prática agrícola, enquanto 

46,2%(n=48) têm outras ocupações além da agricultura. Um total de  39,4% não soube 

responder quando indagados sobre “o que faz um fisioterapeuta”, em contrapartida, 

60,6% da amostra demonstrou conhecimento para descrever sobre a atuação profissional 

de um fisioterapeuta, tendo base suas próprias experiências junto ao atendimento 

fisioterápico. A maior procura pelo serviço de fisioterapia, pela população entrevistada, 

foram em decorrência de complicações de saúde em membros superiores, sendo estes 

28,1% (n=9), seguido de problemas na coluna 21,9% (n=7), problemas em tendões 12,5% 

(n=4), problemas em articulações 9,4%(n=3), membros inferiores 9,4%(n=3) e outros 

18,8% (n=6). Discussão: As doenças osteomusculares são uma das mais comuns entre os 

trabalhadores. Além dessas, problemas nas articulações e ligamentos, principalmente nos 

membros superiores e joelhos, dores lombares, cervicalgias entre outros problemas e 

dores na coluna, também são frequentes3. O trabalho no ambiente rural envolve atividades 

físicas como caminhadas frequentes, transportes de materiais e produtos, levantamento 

de peso e o contato direto com agentes físicos, químicos e biológicos de diferentes 

naturezas, que colaboram em trazer riscos e prejuízos a moradores da zona. Levando em 

consideração também a rotina de trabalho, que obtém uma carga de horário maior que 

oito horas por dia, incluindo muitas vezes, o trabalho nos finais de semana e feriados. 

Torna-se sempre relevante divulgar a importância da profissão da fisioterapia em seus 



 

diversos meios de atuação, seja na construção de um modo de vida saudável, ou na 

reabilitação motora ou cognitiva, e ter acesso a esse serviço prestado é essencial na vida 

das pessoas. Conclusão(ões): Ao término desta pesquisa podemos perceber que muitas 

vezes, o trabalhador rural se encontra em situações de baixa condição, com pouco acesso 

à informação e está inserido em um local onde não há de encontrar facilmente serviços 

de fisioterapia, tendo assim que se deslocar para cidades vizinhas, indo em busca de 

atendimento fisioterapêutico, além de serviços de atenção secundária e terciária. Diante 

disso, mais do que recuperar e tratar pessoas, é preciso criar condições necessárias para 

que a saúde melhore. Deste modo, muitos profissionais deixam a atuação comum, para 

atender pacientes que necessitam de atendimento em seu próprio domicílio, adequando-

se, assim, a um novo modelo de atenção que favorece a promoção, a prevenção e a 

recuperação, tendo em vista à saúde coletiva, ou seja, da comunidade. Proporcionando 

assim um atendimento adequado buscando suprir todas as necessidades do trabalhador. 

Fica evidente a necessidade da gestão de fisioterapia com fácil acesso no meio rural, para 

que estas sejam capazes de estimular a reabilitação dos que precisam, e que correspondam 

tanto para melhoria da qualidade de vida das populações locais, quanto para o 

fisioterapeuta. Permitindo assim, que todos os envolvidos se beneficiem. Ressaltamos 

dessa forma a importância das equipes multidisciplinares em saúde em comunidades 

rurais, especialmente na atenção básica e domiciliar. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: O trabalho refere a importância do cuidado fisioterapêutico junto a 

população rural, evidenciando assim a necessidade de equipes multidisciplinares em 

saúde junto ao serviço de atenção básica, contribuindo junto a área de saúde coletiva 

comumente coordenada por enfermeiros sobretudo em zona rural. 

 

Descritores: Modalidades de Fisioterapia, Zona Rural, Enfermagem em Saúde 

Comunitária.  
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ASPECTOS ÉTICOS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER: percepções de discentes de enfermagem 

 

RODRIGUES, Débora dos Santos¹, SILVA, Camila² 

 

 

Introdução: a violência contra mulher é uma das maiores e mais comuns violações dos 

direitos humanos em nível mundial. Mais de mil milhões de vidas são afetadas pela 

violência, estimando-se que 35% das mulheres sejam vítimas de violência ao longo da 

sua vida, sendo que em alguns países este número é superior a 70%¹. Em todo o mundo, 

quase um terço (30%) das mulheres que estiveram em um relacionamento relatam ter 

sofrido alguma forma de violência física e/ou sexual na vida por parte de seu parceiro². 

No Brasil, a taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, em 2013, colocou o país na 5ª 

posição internacional, entre 83 países do mundo³. A vítima ao procurar o serviço de saúde 

necessita de profissionais que a amparem neste momento de fragilidade e para isso cabe 

ao enfermeiro tomar medidas de conforto e apoio, a fim de que ela se sinta segura e que 

o vínculo de confiança seja estabelecido. Para tanto é preciso compreender o processo de 

formação desse profissional, questionando-se: quais as percepções de discentes de 

enfermagem sobre os aspectos éticos referentes a violência doméstica contra a mulher? 

Objetivo: conhecer as percepções de discentes de enfermagem sobre os aspectos éticos 

na violência doméstica contra a mulher. Metodologia: pesquisa descritiva, qualitativa, 

estabelecida a partir de um recorte da Tese de Doutorado intitulada “Representações 

sociais de discentes de enfermagem acerca da violência doméstica contra a mulher”. 

Participaram das entrevistas, gravadas, 33 discentes, coletando os dados entre agosto e 

novembro de 2014. Para o tratamento, utilizou-se o software Análise Lexical por 

Contexto de um Conjunto de Segmentos de Texto (ALCESTE), proposto por Max Reinert 

em 1979, que permite uma análise lexical de conteúdo. Este software identifica os 

conteúdos presentes em um conjunto de textos a partir de técnicas estatísticas. Para o 

anonimato, utilizou-se “D” (discente) mais o número da ordem de realização da entrevista 

de cada indivíduo. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, parecer nº109/2014.    
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Resultados: A classe 4 é composta por 112 UCEs, correspondendo a 14% do corpus. 

Essa classe possui 116 formas reduzidas principais. As discentes de enfermagem 

referiram entre os aspectos éticos, a notificação compulsória, associando-a mais 

fortemente às doenças, mas também à questão da violência: “já ouvi falar [...], mas para 

doenças, hepatite, malária. Tem que notificar para ver se tem outros casos naquela 

região”. (D-08), “eu acho que é para ter uma noção de todos os casos que estão 

acontecendo, que tipo de violência está acontecendo, para ter [...] uma visão geral e 

poder pensar em políticas públicas em relação a prevenção.(D-49). As discentes 

afirmaram que entre os aspectos éticos está a realização da denúncia policial pelo 

profissional de saúde: “sou obrigada a comunicar as autoridades competentes, sou 

obrigada a comunicar a polícia”. (D-10), “acho que tem que ligar para polícia, atender 

essa pessoa e registrar o boletim de ocorrência”. (D-40). Quanto aos serviços de 

atendimento às vítimas, as discentes referiram que o mais ético é indicar a delegacia da 

mulher, nenhuma citou o serviço de saúde: “serviço de atendimento tem a delegacia da 

mulher especifica para isso, que atende as mulheres, mas não sei onde fica 

especificamente”. (D-78) “serviço de atendimento tem um telefone que elas podem ligar, 

mas eu não lembro do número agora, eu sei que tem esse telefone que a mulher pode 

ligar e recebe atendimento por ali”. (D-35). Evidenciando os aspectos éticos no 

atendimento profissional às vítimas, as discentes descreveram como prestariam a 

assistência: “chamaria ela numa sala reservada e tentaria fazer com que ela se abrisse, 

eu sei que é complicado pelo fato [...] de eu ser nova, ela não me conhecer”.(D-44) 

“tentaria convencer ela a não ficar mais naquela situação, pediria auxilio 

principalmente ao Estado para a situação que ela estava, porque ninguém merece passar 

por essa situação”.(D-57) “precisa de toda uma equipe multiprofissional, tem os 

psicólogos que tu podes fazer encaminhamentos e que vão ser muito importantes nesse 

processo”. (D-51). Discussão: a notificação compulsória das situações de violência, é 

obrigatória, em casos suspeitos ou confirmados, para todos os profissionais de saúde ou 

responsáveis pelos serviços públicos e privados, que prestam assistência ao paciente4. A 

denúncia policial é de fundamental importância, podendo ser realizada por qualquer 

cidadão e não obrigatoriamente pelo profissional de saúde. Este pode orientar sobre os 

caminhos jurídicos aos quais a vítima tem direito, bem como incentivar a denúncia 

policial, indicando as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e na falta 

destas, a Delegacia Civil. Além disso a Polícia Militar recebe as denúncias (anônimas ou 

não) e encaminham viaturas ao local indicado para avaliação da situação descrita. Outro 

canal de entrada de denúncias é a central telefônica Disque-Denúncia (Disque 180). A 

denúncia é anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. As vítimas procuram 

os serviços de saúde quando sofrem algum dano físico que necessite de cuidados. Estima-

se que 80% dos atendimentos de saúde são realizados pelo SUS; assim, um total estimado 

de 107 mil meninas e mulheres devem ter sido atendidas em todo o sistema, vítimas de 



 

violência doméstica³. Cabe ao enfermeiro avaliar o histórico da violência e as 

possibilidades de mobilizar recursos sociais e familiares; dialogar com a mulher sobre 

suas opções, permitindo-lhe fazer escolhas e fortalecer sua autoestima; apoiar a vítima 

que deseja fazer registro policial; fazer encaminhamentos à outros órgãos competentes 

quando necessário; propor acompanhamento psicológico; fazer visitas domiciliares 

constantes para cuidar e acompanhar o caso5.  Conclusões: o enfermeiro que está à frente 

do serviço de saúde é o articulador entre o cuidado prestado, a equipe de saúde e a vítima. 

Cabe a ele gerenciar o atendimento a fim de que a vítima se sinta segura, amparada, 

confiante e cuidada neste momento de fragilidade. O planejamento, a execução e conduta 

de enfermagem deve ser voltado às mulheres agredidas e o enfermeiro deve acompanhar 

todo o processo de cuidado e recuperação das vítimas, percebendo não somente os danos 

como ferimentos, cicatrizes, mas também ganho ou perda de peso, traumas, dores e outros 

sinais e sintomas que ocorreram após a agressão. Além disso, durante o atendimento da 

vítima o enfermeiro pode avaliar o estado de saúde desta mulher e orientá-la a buscar os 

meios legais para sua completa reabilitação. Orientar sobre os possíveis caminhos 

jurídicos que ela tem direito bem como realização da notificação compulsória. Não cabe 

ao enfermeiro ou a equipe de saúde o papel julgador. O medo da exposição, do julgamento 

e a incerteza sobre o futuro levam a vítima a se calar e não denunciar seu agressor. Desta 

forma o enfermeiro deve tranquilizar a vítima e alertá-la sobre seus direitos justificando 

a necessidade da denúncia. Contribuições/implicações para a Enfermagem: a 

enfermagem tem papel fundamental no acolhimento da vítima, prestando atendimento 

humanizado, respeitando sua individualidade, mostrando empatia, respeito e 

solidariedade para com a mulher vítima da violência. Destaca-se a necessidade de debater 

esta temática durante a formação do profissional enfermeiro(a), para que ele preste uma 

assistência fundamentada, integral e qualificada frente às vítimas de violência. 

 

Descritores: enfermagem; violência contra a mulher; violência doméstica. 

 

Área temática: Os desafios da Enfermagem para uma prática com equidade. 
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AUTOMEDICAÇÃO EM ADULTOS: Percepções acerca dos seus fatores de risco 

no campo de Enfermagem. 

Yasmin Moreno de Oliveira¹; Giovana Calcagno Gomes²; Laís Farias Juliano³; Caroline 

Arruda4; Julia Rossettini5. 

INTRODUÇÃO: A automedicação é a utilização de medicamentos por conta própria ou 

por indicação de pessoas não habilitadas, para tratamento de doenças cujos sintomas são 

“percebidos” pelo usuário, sem a avaliação prévia de um profissional de saúde. O uso 

indiscriminado de medicamentos pode desenvolver sérios riscos à saúde, dificultando 

assim, tanto o trabalho da equipe de Enfermagem em hospitais e em outros locais de 

atendimento. O fácil acesso aos produtos terapêuticos aumenta o risco de um diagnóstico 

equivocado e um cuidado diferente do necessário1, retardando o processo de cura de 

doenças, como também contribuir para a manutenção da cadeia de transmissão de 

enfermidades. Há alguns fatores que induzem a prática da automedicação, como a venda 

indiscriminada de medicamentos, dificuldades de acesso ao sistema de saúde e custos de 

planos e consultas médicas. Entretanto, pouco se sabe sobre as características da 

população associadas a essa prática².. O melhor e mais amplo conhecimento das 

características dos indivíduos que se automedicam possibilitará observar grupos de maior 

risco, e por conseguinte, dedicar-lhes atenção especial3. OBJETIVO: Conhecer os 

fatores associados à prática da automedicação em adultos. METODOLOGIA: Foi 

realizada uma pesquisa descritiva e exploratória com natureza qualitativa na Unidade de 

Clínica Médica de um Hospital Universitário do sul do Brasil. Participaram 10 homens e 

10 mulheres internados no segundo semestre de 2017. Atenderam ao critério de inclusão 

ter de 18 ou mais e ter realizado automedicação sem indicação e receituário médico, pelo 

menos uma vez no último ano. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas 

e analisados pela técnica de Análise Temática. Foram seguidos os aspectos éticos de 

acordo com a resolução 466/2012 que rege as pesquisas com seres humanos e o projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área de Saúde (CEPAS/FURG). 

RESULTADOS: Os participantes do estudo percebem a prática da automedicação como 

habitual em sua rotina diária, visto que, recorrem a ela sempre que apresentam alguma 

dor em busca de alívio. Alguns percebem que a automedicação pode trazer consequências 

à saúde, como efeitos colaterais e choque anafilático e preferem utilizar plantas 

medicinais para amenizar os sintomas em vez de medicamentos. Revelaram que nunca  
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receberam informações da equipe de enfermagem ou de outros profissionais durante sua  

internação acerca dessa prática. A utilização de medicamentos por conta própria ou por 

indicação de pessoas não habilitadas para alívio/tratamento dos sintomas é uma prática 

decorrente de fatores como, inacessibilidade aos serviços de saúde e a necessidade de 

aliviar sintomas. A dor apresentou-se como o principal motivo do uso de medicamentos 

pelos participantes do estudo. Referiram dor de cabeça, no corpo, no estômago, 

musculares e cólicas; referiram também como motivos para a automedicação a gripe, 

febre, dor de garganta e flatulências. Os principais medicamentos utilizados na 

automedicação são os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios. Constatado 

também o uso de antiespasmódicos para dor de estômago. Os pacientes não possuem o 

hábito de ler a bula dos medicamentos antes de ingeri-los, apenas confiando na 

indicação de familiares, amigos ou pesquisas na internet. Um dos participantes 

justificou que não fazê-lo, pois as letras da bula são muito pequenas e outro referiu que 

as bulas apresentam muitas restrições ao uso do medicamento, que faria não tomá-lo. 

Um participante referiu não ler a bula tendo em vista que trata-se de medicamento a ser 

adquirido com muita facilidade, tal fato faz com que este acredite que o mesmo não 

impõem riscos ao ser consumido. Quanto à eficácia do medicamento utilizado na 

automedicação, referiram acreditar que os mesmo são efetivos e que só os utilizam 

eventualmente. Alguns participantes referiram que nem sempre os medicamentos são 

efetivos. Nestes casos procuram o médico em busca de uma medicação mais forte. 

DISCUSSÃO: A prática da automedicação apresenta sérios riscos à saúde, destacando-

se os efeitos hepatotóxicos. Assim como demais eventos adversos decorrentes do uso da 

automedicação, sendo esses: erros de medicação quanto à via de administração, à 

medicação correta, de dosagem, de medicamentos fora do prazo de validade, de 

interações e de intoxicação medicamentosa. Soma-se a isso, o desconhecimento a 



 

respeito da ação da droga e da possiblidade de riscos ao administra-las. Presenciar o 

alivio dos sintomas por meio do uso da automedicação pode apresentar-se como 

motivador para a continuidade de tal prática. A dificuldade de acesso ao serviço de 

saúde devido à distancia das residências, problemas de locomoção, assim como 

dificuldades de acesso ao serviço de saúde, por superlotação, longo tempo de espera e 

negligência de profissionais de saúde em não atender e investigar os sintomas, 

solicitando exames laboratoriais e clínicos para detecção do diagnóstico de seus 

pacientes, são fatores motivadores para a prática da automedicação em seus domicílios4. 

A qualidade do atendimento de saúde ainda carece de melhorias, para que haja a 

integralidade e universalidade à saúde. O fato de já haver realizado a medicação com 

indicação médica em um episódio anterior, revela-se como outro fator motivador para a 

automedicação. Apesar da prática da automedicação mostrar-se uma realidade em nosso 

meio a mesma impõe riscos à saúde. Todavia, ainda há falta de conhecimento acerca de 

seus riscos na população em geral5. Considerações finais: Os dados possibilitam 

concluir que a automedicação é uma realidade no nosso meio, sendo necessário discutir 

mais acerca da temática atuando para orientar e evitar seu uso ou minimizar seu 

risco. Implicações/ contribuições para a prática da enfermagem:  O enfermeiro 

como profissional diretamente ligado ao cuidado e estreitamente envolvido com a 

população atendida, tem um papel fundamental na identificação da automedicação e 

orientação em saúde para o uso racional de medicamentos a fim de evitar seus agravos e 

garantir a segurança do paciente. 

Descritores: automedicação; automedicação em adultos; enfermagem e a 

automedicação. 

Seminário de Graduação 

 

Referências 

 

1. Schweim H, Ullmann M. Media influence on risk competence in self-medication 

and self-treatment. GerMedSci. 2015l;13:1-14. 

2. Domingues PHF, Galvão TF, Andrade KRC, Araújo PC, Silva MT e Pereira MG. 

Prevalência e fatores associados à automedicação em adultos no Distrito Federal: 

estudo transversal de base populacional. 



 

3. Elseviers M, Wettermark B, Almarsdóttir AB, Andersen M, Benko R, Bennie M, 

et al. Drug utilization research methods na dapplications [Internet]. New Jersey: 

WileyBlackwell; 2016. 

4. Arrais Paulo Sérgio Dourado, Fernandes Maria Eneida Porto, Pizzol Tatiane da 

Silva Dal, Ramos Luiz Roberto, Mengue Sotero Serrate, Luiza Vera Lucia et al . 

Prevalence of self-medication in Brazil and associated factors. Rev. Saúde 

Pública. 2016  [cited  2019  Apr  29] ;  50( Suppl 2 ): 13s 

5. Mengue SS, Bertoldi AD, Boing AC, NUL Tavares, Silva Dal Pizzol T da, 

Oliveira MA, et al. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do 

Uso Racional de Medicamentos (PNAUM): métodos do inquérito domiciliar. Rev 

Saude Publica. 2016;50(supl 2):4s. DOI:10.1590/S1518-8787.2016050006156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOB O OLHAR DE ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM 

Daniela dos Santos1, Victoria Leslyê Rocha Gutmann2, 

Ana Claudia Fortuna3, Daniele Ferreira Acosta4. 

 

 

Introdução: No Brasil, a discussão sobre a participação popular teve início na década 

de 1920 quando Políticas Públicas e mais especificamente a Lei Elói Chaves foram 

elaboradas com o objetivo de ofertar um sistema de saúde e de previdência para os 

trabalhadores, atrelando totalmente o acesso à saúde ao sistema econômico. Tendo em 

vista que o acesso à saúde estava voltado ao grupo economicamente ativo, a 3ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS) que ocorreu em 1963, 22 anos após a primeira 

CNS, começava a pensar um sistema de saúde para todos. Porém, com a ditadura 

militar, que teve início no ano seguinte, essa proposta só foi fortemente retomada em 

1986, na 8ª CNS, que teve como temas a saúde como direito e a reformulação do 

sistema nacional de saúde. Entre os vários protagonistas envolvidos na criação desse 

sistema estavam os movimentos populares - principalmente o cidadão periférico que 

não possuía nenhuma cobertura de saúde, as universidades e os profissionais da saúde, 

articulados durante décadas para propor um sistema universal, resultando no que se 

denominou como Reforma Sanitária. Em 1988, com a Constituição Cidadã, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi consolidado e a saúde garantida como direito do cidadão e 

dever do Estado¹. Assim, passados 30 anos desse importante marco histórico e os 

desafios ainda presentes na consolidação de políticas e direitos nota-se o quanto a 

participação popular, um dos princípios do SUS, se fez e se faz fundamental. Desse 

modo, as Conferências de Saúde, especialmente as municipais, se concretizam como 

um dos meios mais importantes do exercício desse princípio2. Objetivo: Descrever a 

experiência de acadêmicas em Enfermagem na Conferência Municipal de Saúde do 

município do Rio Grande/RS. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre 

a 10ª Conferência Municipal de Saúde (CMS) do município do Rio Grande/RS que 

ocorreu entre os dias 05 e 06 de abril de 2019, no Anfiteatro do Instituto Estadual de 

Educação Juvenal Muller, tendo como eixos temáticos a saúde como direito, à 

consolidação dos princípios do SUS e o financiamento do SUS. Essa CMS discutiu as 

demandas das pré conferências realizadas em diversos bairros e locais do município. 

Resultados e discussão: As Conferências de Saúde iniciaram há 70 anos, cumprindo 

o disposto na Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 19373. Atualmente, os Conselhos de 

Saúde são instâncias permanentes de deliberação, composta por representantes de 

vários segmentos: movimentos sociais, entidades ligadas à área da Saúde, gestores, 

prestadores de serviços de saúde e usuários. Já as Conferências de Saúde, convocadas 

a cada quatro anos, em cada esfera de governo, são o meio onde ocorre a tomada de 



 

decisão com a missão de avaliar e propor diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis municipais, estaduais e nacional sobre as demandas e necessidades em 

saúde segundo as regulamentações do SUS3,4. Desse modo, as Conferências servem 

para orientar os governos na elaboração dos planos de saúde e na definição de ações 

que sejam prioritárias nos três níveis de gestão3. Assim, as atividades do primeiro dia 

iniciaram com a mesa de abertura do evento e a leitura e aprovação do Regimento 

Interno sobre a programação prevista.  A manhã encerrou-se com a conversa “Saúde 

como direito de todos”, realizada pela professora de direito Eliza Celmer. Na tarde, 

houve recomposição do conselho em plenária para homologação de escolha das 

instituições que irão compor o Conselho Municipal de Saúde do Rio Grande (CMSRG) 

até a próxima CMSRG para ser homologada na plenária final.  Paralelo a isso, para os 

demais participantes do evento, foi ministrado a palestra “Reforma da previdência” e 

em seguida a intitulada “Financiamento do SUS” pelo economista Gonçalino da 

Fonseca. No segundo dia, as atividades iniciaram com a palestra “Consolidação do 

SUS”, realizada pelo presidente CNS, Fernando Zasso Pigatto. Em todos esses 

momentos, foi dada oportunidade ao público para questionamentos. Posteriormente, 

houve divisão dos presentes, cerca de 200 pessoas (profissionais da saúde, acadêmicos, 

usuários, gestores e conselheiros), em seis grupos para discussões das propostas. 

Algumas delas foram recebidas pelo Conselho Estadual de Saúde e/ou pelo Conselho 

Nacional de Saúde, outras, se referiam às demandas de cada bairro e das entidades, 

estabelecidas nas pré conferências. Nessa atividade, além dos delegados, participaram 

todos os presentes, podendo trazer considerações, sugestões e novas propostas a serem 

avaliadas em plenária final. No turno da tarde ocorreu a Plenária Final, que discutiu o 

relatório consolidado dos trabalhos dos grupos e aprovou o relatório da 10ª CMS. 

Foram apresentadas as propostas de cada grupo e aprovadas ou barradas, através de 

votação, pelos delegados da Conferência. No mesmo dia, ainda na plenária final, foi 

realizada a eleição e homologação de delegados e delegadas para representar o CMSRG 

na 8ª Conferência Estadual de Saúde, que ocorrerá de 24 à 26 de maio em Porto 

Alegre/RS, bem como anunciado os nomes das instituições e conselheiros que irão 

compor o CMSRG por segmento. Conclusão: A Conferência é um espaço deliberativo, 

onde as pessoas participam da tomada de decisão em relação as necessidades em saúde 

municipal, estadual e nacional. No entanto, ainda são poucos os que participam, seja 

por desconhecimento desse direito, por falha de divulgação ou falta de interesse e 

motivação. Acredita-se que no decorrer dos 30 anos de implantação do SUS, a 

participação da sociedade na análise da situação de saúde, na definição de prioridades 

e na formulação de políticas públicas representa uma verdadeira transformação para o 

Estado brasileiro, ampliando as relações entre a democracia representativa e garantindo 

o fortalecimento de um sistema de saúde público universal que promova a qualidade 

de vida e a saúde integral de forma equitativa à população3. Ainda, a participação para 



 

as acadêmicas foi enriquecedora tanto no aspecto profissional, como futuras 

trabalhadoras da saúde, quanto pessoal, considerando que além de profissionais as 

acadêmicas são usuárias do SUS e residentes no município do Rio Grande, sendo 

possível estabelecer relações com as demandas dos bairros e as propostas realizadas. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: A participação das acadêmicas na 

CMS possui contribuição e implicação direta para a Enfermagem, tendo em vista que 

a Enfermagem está, na maioria das vezes, na linha de frente quando os usuários 

acessam o SUS, responsável por garantir os direitos dos indivíduos, mas também 

instigar a participação popular, garantindo assim que as reais demandas da população 

sejam reconhecidas e sanadas. 

 

Descritores: Conferências de Saúde. Sistema Único de Saúde. Enfermagem. 
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ELABORAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE DISPOSITIVO INTRA 

UTERINO POR ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 

GOMES, Lisiele Pereira218; LOPES, Jéssica Lima219; LEIVAS, Thaime Costa220; 

RIBEIRO, Daniele Calvetti221; FRANCIONI, Fabiane Ferreira222  

 

 

INTRODUÇÃO: O trabalho trata da importância da promoção da educação em saúde 

no planejamento familiar, através da confecção de material educativo sobre o método 

contraceptivo Dispositivo Intra Uterino (DIU). Tal escolha ocorreu pelo fato deste grupo 

de acadêmicos terem percebido a necessidade de divulgar maiores informações para as 

mulheres atendidas no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior (HU/FURG) 

e as Unidades Básicas de Saúde do Município de Rio Grande (UBSs), onde os acadêmicos 

desenvolvem suas aulas teórico-práticas na disciplina de Enfermagem na Saúde da 

Mulher. Os acadêmicos concordam com autores que apontam que as ações educativas 

configuram-se como uma excelente perspectiva de promoção da saúde, uma vez que não 

foca na doença ou no problema decorrente da falta de informação, mas sim na prevenção 

destes fatores1. Neste sentido, existe uma necessidade eminente de que estas ações 

estejam focadas na autonomia e empoderamento destas mulheres sobre o gerenciamento 

de suas vidas, de forma a erradicar possíveis situações de gravidez indesejada ou não 

planejada. Outrossim, a constituição Brasileira, em seu art. 226, reconhece e garante a 

contracepção como direito do (da) cidadão (ã), e afirma o direito de escolha reprodutiva 

como um direito de mulheres e de homens. Desta forma, baseado nos princípios da 

dignidade humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão 

do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 

exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais 

ou privadas2. OBJETIVO: Elaborar material educativo sobre o método contraceptivo 

DIU de forma a ampliar as informações sobre planejamento familiar. 

METODOLOGIA: A confecção de material educativo sobre o método contraceptivo 
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DIU deu-se durante o desenvolvimento da disciplina de Enfermagem na Saúde da Mulher, 

onde são abordadas temáticas referentes ao Planejamento Familiar e Métodos 

contraceptivos. Em função da percepção destes acadêmicos sobre a carência de 

informações, associada ao serviço de inserção de DIU (de cobre) que o HU/FURG 

disponibiliza às mulheres interessadas. A elaboração do folder educativo foi 

supervisionada pela orientadora deste trabalho, e os acadêmicos buscaram maiores 

informações no setor de ginecologia e obstetrícia, bem como no projeto de extensão 

“Planejamento Familiar”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Viver Mulher. No 

material constam, além de informações sobre os tipos de DIU (cobre e hormonal), os 

cuidados necessários pré e pós-inserção, suas vantagens, tempo de validade, dúvidas mais 

frequentes encontradas pelas pacientes como os mitos e verdades sobre o DIU, além de 

informações sobre a disponibilidade deste serviço no HU (contato, acesso, 

disponibilidade, entre outras). RESULTADOS: O empenho na confecção deste material 

despertou nos acadêmicos maior interesse no processo de educação em saúde nas ações 

voltadas para a saúde da mulher em função do desenvolvimento de práticas tanto no HU 

como nas UBSs. Houve grande entrosamento de todo o grupo de estágio, uma vez que 

todas as informações foram discutidas e aprofundadas pelo grupo. DISCUSSÃO: 

Acredita-se que a divulgação deste material, tanto no HU, como nas UBSs, poderá 

contribuir sobremaneira na qualidade de vida destas mulheres. Com a construção deste 

material, os acadêmicos perceberam que a educação em Saúde é um processo dinâmico 

de construção de conhecimentos, visto que promove a autonomia e autogerenciamento 

em saúde, associado ao conjunto de práticas assistências de enfermagem. Foi evidenciado 

por todos que há um fortalecimento de um novo modelo de atenção em saúde voltado às 

necessidades individuais, bem como potencializa o exercício do controle social sobre as 

políticas e os serviços de saúde para que estes respondam às necessidades da população3. 

É fundamental ter a clareza de que os programas de Educação em Saúde não devem se 

limitar a iniciativas que visem informar a população sobre as situações de saúde-doença, 

mas sim de como evitá-las, de forma a promover uma população saudável e autônoma. O 

campo de divulgação de informações deve, fundamentalmente considerar valores, 

vivências e modelos sociais e modelos sociais que levam a condutas e práticas educativas 

libertadoras, em que profissional e a pessoa que busca o serviço são vistos como sujeitos, 

com papéis significativos, capazes de promover mudanças na realidade enfrentada por 

ambos e no modelo de saúde atual4. Realizar ações em saúde que reduzam a falta de 

conhecimento das pessoas configura-se como um instrumento de intervenção na 

realidade, priorizando o compartilhamento de saberes, trocas e vivências que minimizam 

consideravelmente os riscos de vulnerabilidade social. Este trabalho de confecção de 

material educativo representa, ainda que timidamente, a incorporação, por parte dos 

acadêmicos, a necessidade do trabalho educativo aos saberes destas mulheres, colocando-

os como sujeitos ativos no processo de construção e consolidação do conhecimento em 



 

saúde. Houve um fortalecimento do vínculo enquanto acadêmicos de enfermagem, bem 

como a ampliação do conhecimento de ações promovidas pela Universidade, neste caso 

o HU, que contribuem significativamente para a qualidade de vida das mulheres 

riograndinas. Os acadêmicos foram instigados a novos diálogos acerca de como são 

tratadas as questões referentes ao planejamento familiar em Rio Grande. Houve a 

percepção de que muitas mulheres engravidam por não conhecerem, não terem acesso ou 

não saberem a quem e onde recorrer quando o desejo é não engravidar. Assim, há uma 

necessidade de se incorporar no ensino as práticas de educação em saúde voltadas à 

realidade populacional. O processo dinâmico de educação em saúde tem grande destaque 

na formação de acadêmicos de enfermagem. Reforça-se, portanto, que é urgente a 

necessidade de destituir os modelos educativos tradicionais, baseados na passividade dos 

sujeitos e na relação de dominação do saber, para se apropriar de um modelo mais 

condizente com a diretriz do Sistema Único de Saúde voltada para a promoção da saúde, 

promovendo a relação dialógica, o protagonismo de todos os envolvidos no processo 

educativo5. CONCLUSÃO: Espera-se que este trabalho contribua para uma maior 

adesão do método contraceptivo DIU, a fim de auxiliar no planejamento familiar das 

mulheres, na prevenção da gravidez em qualquer idade e, principalmente naquelas 

mulheres que têm número excessivo de filhos e condições sócio-econômicas vulneráveis. 

Entendemos como limitação deste estudo o fato de realizarmos apenas a abordagem de 

um método contraceptivo. Portanto, de acordo com a satisfação das mulheres que buscam 

atendimento no HU e nas UBSs, pretende-se realizar novas produções de material 

informativo com o intuito de contribuir na divulgação dos serviços disponíveis em relação 

ao planejamento familiar. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Acreditamos que além de constribuir para o desenvolvimento do 

senso crítico-reflexivo no processo formativo do acadêmico de enfermagem, a troca de 

conhecimento e divulgação de ações sobre planejamento familiar e métodos 

contraceptivos/DIU, faz com que estas mulheres desenvolvam suas práticas sexuais de 

forma mais segura, prevenindo, assim, a ocorrência de gravidezes não planejadas. 

 

 

DESCRITORES: Enfermagem; Saúde da Mulher; Planejamento Familiar; Enfermagem; 

Método Contraceptivo.  
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VIVÊNCIA DE UMA DISCENTE DE ENFERMAGEM NA 

INSTRUMENTALIZAÇÃO DA SUA FAMÍLIA PARA CUIDADOS 

PALIATIVOS A UM ENTE FAMILIAR 

Carla Marina Faria da ROCHA1, Paula Pereira de 

FIGUEIREDO2 

Introdução: Na Inglaterra, na década de 60, surgiu o marco da transformação dos 

cuidados na fase de terminalidade da vida, em que a médica Ceccily Saunders, 

atribuiu à equipe assistencial os denominados cuidados paliativos, os quais 

buscavam melhorar a qualidade do tempo restante de vida do enfermo e da sua 

família1. Posteriormente, Elizabeth Kübler-Ross, descreveu estágios comuns às 

pessoas com doença ameaçadora da vida, reafirmando a necessidade de uma nova 

abordagem assistencial, conforme já havia apresentado Cicely Saunders2. A 

Organização Mundial da Saúde, então, conceitua, atualmente, cuidados paliativos 

como medidas que aumentam a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que 

enfrentam o processo terminal, através da prevenção e alívio do sofrimento, este 

compreendido nos aspectos físico, psicológico, espiritual e familiar3. Objetivo(s): 

Descrever atividades de cooperação familiar na assistência a um ente em cuidados 

paliativos, a partir da humanização do cuidado e do respeito às decisões e 

necessidades que emergiram no processo saúde/doença. Metodologia: Estudo de 

teor qualitativo e descritivo, do tipo relato de experiência, cujo caminho 

metodológico visa à descrição de situações vivenciadas pelos autores da pesquisa4. 

A experiência foi vivenciada no período de Janeiro de 2016 à Janeiro de 2017, por 

uma discente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, a 

qual compôs uma equipe familiar cuidadora para enfrentamento da situação de 

terminalidade de sua avó, com neoplasia primária de colo uterino. 

1. Discente do Curso Bacharelado em Enfermagem da Universidade Federal de 
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Essa equipe foi composta por um fisioterapeuta e dois cuidadores não familiares 

contratados; além da equipe assistencial familiar, integrada por quatro filhos e cinco 

netas; entre as quais, a discente de enfermagem. Os cuidadores familiares foram 



 

qualificados para a assistência necessária através de seminários, que abordaram 

temas como: banho de leito, mudança de decúbito, cuidados com sonda enteral e 

vesical, verificação de sinais vitais e processo de morte/morrer. Para os seminários 

utilizou-se  

de abordagem expositivo-dialogada, com auxílio multimídia utilizando imagens 

ilustrativas. Os mesmos contaram com a presença de todos os cuidadores e tinham 

duração aproximada de 40 minutos. Resultados e Discussão: A paciente, ECR, de 

86 anos, foi diagnosticada com carcinoma de colo uterino, com metástases óssea, 

pulmonar e cerebelar em janeiro de 2016. A partir disso, a assistência à paciente em 

situação paliativa iniciou com o tratamento radioterápico, no qual foram realizadas 

um total de 10 sessões. Diante da presença de vômitos persistentes e má aceitação 

por via oral, apatia, astenia e perda de equilíbrio, necessitou-se de internação 

hospitalar no mês de Abril de 2016. Durante 15 dias, realizaram-se medidas 

terapêuticas para compensação do quadro clínico; período em que a paciente 

apresentou, também, adoecimento psicológico, manifestado com apatia, tristeza e 

quadro depressivo. Na sequência, outras co-morbidades físicas surgiram, como 

lesão por pressão em região sacral, infecção urinária e descompensação glicêmica. 

Diante destes fatores e do mau prognóstico, então, a família optou por manter a 

paciente em internação domiciliar, momento no qual a equipe cuidadora foi 

recrutada. Inicialmente, verificou-se a necessidade de instrumentalizar os familiares 

para a realização do banho, o qual estava restrito ao leito. Sobre essa temática foram 

abordados cuidados com a temperatura da água, técnica de banho e tempo de 

duração do banho, afim de evitar hipotermia; além de mecânica corporal, troca de 

lençóis e roupas mediante a presença de dispositivos hospitalares. Outra temática 

abordada foi a mudança de decúbito, reforçando-se a sua realização a cada duas 

horas. Proteção de proeminências ósseas, uso de óleo anti-escaras e registro do 

decúbito também compuseram esse seminário. O terceiro seminário tratou dos 

cuidados com sonda nasoentérica, ensinando ações como: medir o tamanho da sonda 

antes da administração de cada dieta para certificar que está no local adequado; 

manter cabeceira elevada; lavar a sonda com água filtrada após o uso; não realizar 

mudança de decúbito durante a alimentação e durante 30 minutos posteriores; além 

de instruções sobre a maceração de medicamentos e sua administração. Na 

sequência, os cuidados com sonda vesical incluíram: trocar a fixação da sonda a 

cada banho; clampear a cada manipulação e desclampear após; registrar a 

quantidade, cor e cheiro; não permitir que a diurese ultrapasse a metade da bolsa; 

mantê-la sempre abaixo do leito da paciente e fixa em local seguro. Sobre a 



 

verificação de sinais vitais foram construídas planilhas de controle de sinais, 

instrumentalizando para a aferição a cada 6h, com aparelhos de pressão, termômetro, 

oxímetro, glicosímetro (foi mantida uma tabela com valores de referência uma vez 

que a paciente era hipotensa e hipotérmica). Por fim, foi necessário abordar o 

processo de morte e luto, enfatizando-se, inicialmente, as vontades apresentadas 

pela paciente durante seu período de lucidez, após abordar a percepção de cada 

cuidador familiar sobre a morte, para abranger as necessidades de cada um. Durante 

esta reunião o apoio mútuo foi importantíssimo para o enfrentamento da perda que 

se aproximava. O ambiente familiar atuou como facilitador do tratamento ao 

paciente, possibilitando fortalecimento dos elos e surgimento de relações de forma 

solidária e responsável, promovendo a continuidade do suporte técnico, adicionados 

à segurança, à companhia, cuidado, carinho e afeto disponibilizado pela família. 

Neste processo de adoecimento, vivenciou-se uma das maiores experiências que a 

prática de cuidados paliativos pode proporcionar ao ser humano: a troca de saberes 

sobre o que é viver! Não experimentou-se a terminalidade da vida com medo e, sim, 

como parte natural da evolução humana, contando-se com o que a ciência pode 

oferecer e, principalmente, com a valorização da vida e do vínculo familiar. 

Conclusão(ões): O processo de morte pode ser vivido de diferentes de formas pelo 

indivíduo, vinculado ao contexto social, histórico e cultural onde este está inserido. 

A ação de morrer e da morte do outro, desperta e exterioriza sentimentos de medo, 

raiva, impotência e insegurança3. Entretanto, a não aceitação do processo de morte 

e morrer como parte do ciclo vital está relacionado a condição humana de não querer 

desvincular-se. Apesar da presença da dor e do sofrimento no final da vida, este 

processo deve ser encarado com momentos dotados de elevação espiritual, 

expressão de sentimentos, atos solidários para com o outro. Todos este conceitos 

foram alicerçados pelas práticas de cuidados paliativos desenvolvidas nesse relato. 

Porém, vivenciar essas ações dentro da conjuntura familiar, permite conhecer algo 

que dará resultado positivo, deixando de lado os diagnósticos pré-moldados pela 

terapêutica curativa e inserindo-se em um mundo de saberes permeados entre a 

família e o paciente. As Contribuições/implicações para a Enfermagem foram 

verificadas pela aplicabilidade, esclarecimento e instrumentalização dos familiares 

pela discente, disseminando o conhecimento através da educação em saúde e do seu 

amor familiar. 

Descritores: Cuidado Paliativo. Relação Familiar. Neoplasia de Colo Uterino. 
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PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS COMO TECNOLOGIA DO CUIDADO 

E FERRAMENTA DA QUALIDADE NA GESTÃO DOS PROCESSOS DE 

TRABALHO EM SAÚDE 

 

Éllen Daiane Biavatti de Oliveira Algeri223, Maria Cláudia Medeiros Dantas de Rubim 

Costa 224, Natália Lopes Corrêa225, Bruno Gomes de Araújo226, Rosemary Silva da 

Silveira227. 

 

Introdução: A qualidade do cuidado apresenta-se como protagonista nas intervenções da 

equipe multiprofissional nas Instituições de saúde, principalmente no ambiente 

Hospitalar. Para manter as organizações de saúde em condições compatíveis às demandas 

da sociedade, torna-se necessário a implantação e manutenção de um sistema adequado 

de gestão da qualidade através de instrumentos operacionais voltados à tecnologia do 

cuidado. Objetivos: O presente estudo tem por objetivo evidenciar a importância da 

utilização de protocolos institucionais como tecnologias do cuidado e ferramenta da 

qualidade na gestão dos processos de trabalho em saúde em âmbito hospitalar. 

Metodologia: Realizou-se uma revisão sistemática de literatura baseado no modelo 

proposto por Kitchenham (2004), composto por três etapas principais: planejamento, 

execução e análise de resultados. Na primeira etapa, foram elaborados os critérios e 

definidos os DECs para estabelecer a revisão. A segunda etapa compreendeu a execução 

e extração da busca em base de dados: LILACS; MEDLINE; SCIELO com período 

temporal limite de janeiro de 2018. Além disso foram utilizadas publicações do 

Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Os idiomas de seleção foram: inglês, português e espanhol. Como critérios de inclusão 

utilizou-se artigos vinculados a formulação do problema de pesquisa e de exclusão artigos 

duplicados nas bases de dados, indisponíveis na integra, obtendo-se um total de 47. A 

terceira etapa englobou a análise e informações reunidas a partir dos artigos obtidos nas 

bases de dados, manuais e resoluções. Resultados e Discussão: Na rede hospitalar existe 
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uma demanda de processos eficazes que favoreçam um posicionamento estratégico para 

o tratamento dos recursos informacionais, bem como, a escolha de um protocolo de 

tecnologia do cuidado capaz de trazer os benefícios esperados (PINOCHET; LOPES; 

SILVA, 2014).  O estudo de Bonato evidenciou que 61% da população brasileira 

considera precária a qualidade do sistema público de saúde do país, o que requer 

tecnologias de cuidado para garantir a qualidade do cuidado e o controle dos processos e 

aprimoramento das ações junto aos usuários; a adoção de diretrizes e protocolos clínicos, 

a acreditação hospitalar, e a definição de padrões em busca de excelência na assistência 

(BONATO, 2011). A gestão da qualidade consiste essencialmente em gestão de processos 

de trabalho, sendo fator inerente a organização hospitalar. nesse ínterim, o uso de 

protocolos assistenciais como tecnologia do cuidado tem o objetivo de proporcionar 

clareza e objetividade no trabalho e principalmente na tomada de decisão com base em 

evidências (JACQUES; GONÇALO, 2007). Para tanto, o domínio das novas práticas do 

cuidado deve estar permeado pelas técnicas de relações interpessoais e sustentadas pela 

utilização inovadora dos diferentes tipos de tecnologias de cuidado (PÁDUA FILHO et 

al, 2015).  As organizações hospitalares necessitam utilizar tecnologias inovadoras com 

o objetivo de superar os padrões assistenciais obsoletos e mitigar a atualização constante 

(JACQUES; GONÇALO, 2007). A instituição de protocolos assistenciais em âmbito 

hospitalar corrobora como a necessidade de disseminação e padronização de 

conhecimentos especializados em prol de uma assistência de qualidade. Os protocolos 

propiciam “processos ricos em aprendizagem organizacional e, como prescrevem 

racionalmente os melhores recursos a serem utilizados, são a garantia da maior 

probabilidade de resultados assistenciais almejados” (JACQUES; GONÇALO, 2007. p. 

106-124). No entanto, segundo Monteiro (2012), a gestão da qualidade e dos processos 

de trabalho nas instituições de saúde, ainda se mostram em estágio inicial no Brasil, 

pautado tão somente na aplicação isolada de algumas ferramentas e não do dinamismo 

gerencial. Ademais, as ações dos gestores “parecem ser mais dirigidas intuitivamente do 

que embasadas em um conhecimento construído”, oriundo de articulação entre teoria e 

prática (BONATO, 2011, p. 321). A gestão dos processos de trabalho nos serviços de 

saúde tem sido um desafio, devido aos avanços tecnológicos e as mudanças cíclicas 

conceituais nas ciências da saúde que tornam cada vez mais complexa a dinâmica 

organizacional das instituições. Para que haja uma mudança real de cenário, a gestão dos 

processos de trabalho deve oferecer uma opção para a reorganização gerencial das 

organizações, pois as tendências em gestão reforçam a ideia da qualidade atrelada a 

inovação e a tecnologia como instrumentos-chave. Outrossim, inovar no setor de saúde 

só será possível, através de novos caminhos, processo, protocolos e dinamismo 

tecnológico (PÁDUA FILHO et al, 2015), eles permitem avanços na efetividade, 

diminuição de custos e implantação de processos garantindo continuidade e dinamicidade 

das mudanças. A gestão dos serviços de saúde envolvendo tecnologias do cuidado, ao 



 

longo dos anos, tem aprimorado ferramentas importantes de gerenciamento para melhorar 

o acompanhamento de dados, indicadores e processos.  Em termos globais a dinâmica de 

inovação possui importante protagonismo nas políticas nacionais de desenvolvimento. 

Embora o conhecimento sobre a dinâmica de geração de inovação em saúde continue 

crescendo, a análise acerca da geração de inovação voltada a tecnologia do cuidado nos 

serviços de saúde segue ainda pouco documentada e sob influência de paradigmas 

(JACQUES; GONÇALO, 2007).E mesmo com as iniciativas e avanços identificados ao 

longo dos anos, o Brasil ainda apresenta tradição limitada no uso de evidências para a 

tomada de decisão na atenção à saúde, fato esse que dificulta a efetiva implantação de 

políticas públicas voltadas ao incentivo a tecnologia nos serviços. Conclusão: Avaliar ou 

mesmo mensurar a gestão dos processos de trabalho em saúde envolvendo tecnologias do 

cuidado e efetivação das ferramentas da qualidade em âmbito hospitalar é extremamente 

complexo e envolve uma discussão cada vez mais aprofundada do tema. Além disso, as 

melhores práticas gerenciais, culturalmente, ainda não são amplamente compartilhadas 

através de evidências científicas ou mesmo vivências institucionais. Portanto, é possível 

afirmar que a efetivação de protocolos institucionais como tecnologia do cuidado na 

gestão dos processos de trabalho nas instituições de saúde ainda é incipiente no Brasil. 

Além disso, as ferramentas tecnológicas do cuidado e de gestão da qualidade utilizadas 

atualmente nas instituições hospitalares têm sido empregadas de maneira isolada e sem a 

articulação necessária com contexto organizacional. Essa situação pode ser percebida a 

partir da análise dos estudos mencionados, nos quais os autores discutem os temas 

abordados de maneira fragmentada, cada um em sua área de interesse, mas não há um 

entrelace entre os assuntos a fim de proporcionar uma discussão universalizada sobre a 

temática. Assim, o emprego de protocolos assistenciais é primordial como tecnologia do 

cuidado na gestão dos processos de trabalho nos serviços de saúde, uma vez que por seu 

caráter científico, traduz a garantia permanente de avanços, imprimindo melhor qualidade 

às ações de cuidado e de gestão. Contribuições/implicações para a Enfermagem: A 

enfermagem é a categoria profissional que atua diretamente relacionada ao cuidado 

assistencial dos usuários, assim a padronização das condutas clínicas através de 

protocolos institucionais se torna imprescindível como tecnologia do cuidado de 

enfermagem nas instituições hospitalares propondo soluções de problemas que interferem 

no bom desenvolvimento dos processos de trabalho refletindo na qualidade da assistência 

prestada pela equipe. 

Descritores: Garantia da Qualidade dos Cuidados de Saúde; Gestão da Informação; 

Tecnologias em saúde. 

Área Temática: O processo de cuidar baseado nas necessidades de saúde da população, 

no avanço do conhecimento e na estruturação das políticas de saúde. 
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O DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO SOCIAL PRECONIZADO 

NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

    ALVES, Bianca Rocha1; AFONSO, Marla dos Santos2 

BARLEM, Edison Luiz Devos3 

 

INTRODUÇÃO: O processo de constituição do direito à saúde passou por vários 

episódios na história do país, podendo-se identificar este acontecimento de formas 

distintas. Podemos observar toda a transformação do sujeito em cidadão de acordo com 

as conquistas sociais que historicamente se constituíram. Na Constituição Federal da 

República Brasileira de 1988, o vocábulo “saúde” aparece em quarenta sentenças, desde 

os direitos e garantias fundamentais do indivíduo até as disposições de ordem e 

segurança social.1 OBJETIVO: Refletir o direito à saúde preconizado na Constituição 

Federal de 1988 e sua relação com as políticas de saúde no Brasil. METODOLOGIA: 

Pesquisa reflexiva realizada diante de aprofundamento bibliográfico. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: A positivação do direito à saúde no Brasil materializou-se com o 

advento da Carta Magna Brasileira de 1988, que em seu artigo 196, dispõe que “a saúde 

é um direito de todos e um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”2. 

A saúde em nosso país está intrinsecamente associada à previdência social, que é o 

marco básico do sistema de proteção social montado no país. Entre as inovações que a 

Constituição de 1988 trouxe, uma delas foi o estabelecimento de um sistema de saúde 

dinâmico e complexo, o SUS. Sua principal finalidade é a promoção de uma atenção 

abrangente e universal, preventiva e curativa, através da gestão e prestação 

descentralizadas dos serviços de saúde, e tendo como destaque a participação popular 

em todos os níveis do governo. O Sistema Único de Saúde possui uma forte trajetória 

no campo das políticas públicas e sociais.  
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Antes da criação de tal sistema de saúde, a prestação salutar no Brasil estava vinculada 

apenas às atividades previdenciárias.3 No país, as Constituições Federais de 1934, 1937 e 

1947 instituíam o direito à saúde em conexão com a produção bens e serviços. Na 

realidade, o cidadão não possuía direito algum. Somente virava um membro ativo da 

cadeia de produção passava a ser detentor de direitos. Não havia a regra da repartição das 

competências entre os entes da Federação. Somente a União era responsabilizada 4. A 

Constituição Federal de 1988 juntamente com o Movimento da Reforma Sanitária foram 

de suma importância para que os profissionais atentassem aos direitos humanos no país. 

Tal Movimento nasceu na luta contra a ditadura, na década de 70. Pensou-se na reforma 

devido a inúmeras mudanças que precisavam ser feitas na área da saúde. O objetivo era a 

melhoria das condições de vida e saúde da população. Todo esse movimento teve como 

marco principal a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 86. A Reforma teve 

como principal resultado a universalidade de acesso ao direito à saúde. O Supremo 

Tribunal Federal (STF) expressou-se afirmando que a natureza de tal direito fez com que 

o legislador constituinte qualificasse como de relevância pública suas ações e seus 

serviços, sendo que estes têm prioridade em relação aos demais prestados pelos Governos 

da União, Estados e Municípios ou do Distrito Federal. Percebe-se, portanto, que a ideia 

de acesso à saúde está restrita ao que a população visualiza entre demanda e oferta. 

Alguns estudos referem que, embora haja a consciência de cada indivíduo sobre o direito 

à saúde, a representação deste para sociedade é de uma garantia constitucional não 

efetivada. Um dos principais fatores que contribuem para tal entendimento equivocado é 

a dificuldade de acesso da população aos serviços. A aproximação dos cidadãos com os 

serviços de saúde vem sendo influenciado por alguns fatores como, por exemplo, a 

condição econômica e social das pessoas e a disponibilidade de acesso à saúde. Essa visão 

distorcida intensifica os entraves à responsabilização dos territórios, o que ocasiona o 

comprometimento de ações resolutivas. 5 CONCLUSÃO: A concretização do direito à 

saúde mostra-se como um desafio para as políticas públicas, uma vez que enfrenta tantas 

barreiras de acesso e dificuldades tanto conceituais como de diferentes entendimentos do 

que é saúde.  É necessário observar que promover a saúde é uma ação coletiva, um dever 

do Estado e da sociedade. Em momento algum a saúde poderá deixar de ser considerada 

como um direito, dada a sua estreita vinculação com o direito à vida e à dignidade da 



 

pessoa humana. É difícil estabelecer o mínimo em saúde quando a necessidade surge, 

afinal, a realização de um procedimento poderá salvar ou não uma vida. O dispositivo 

legal que trata a saúde em nosso país determina que os serviços devem assegurar ao 

usuário um fluxo de atendimento capaz de suprir as necessidades de promoção e proteção 

da saúde da população. Entretanto, seja por falta de informação da população ou por 

fragilidade do próprio sistema, a norma referente à saúde muitas vezes é desrespeitada. 

CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM/SAÚDE: Diante da crise no cenário de 

saúde do país, constatado por inúmeras razões, como falta de leitos, filas nos serviços e 

escassez de recursos humanos e tecnológicos, faz-se necessário analisar a história de tal 

direito e sua relação com as políticas públicas de saúde para que se possa compreender a 

realidade de saúde em nosso país atualmente.  

 

Descritores: Direito à saúde; saúde. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA LINHA DE CUIDADO DA GESTANTE 

COM SÍFILIS 

Laura Fontoura Perim228, Jeferson Ventura.229, Juliane Scarton.230, Dapine 

Neves da Silva231. 

 

Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria 

Treponema Pallidum, transmitida predominantemente pelo contato sexual ou de forma 

vertical durante a gestação¹. É uma condição clínica que, apesar de ser conhecida desde 

o século XV, ainda se constitui em um grave problema de saúde pública no mundo. A 

apresentação dos sinais e sintomas da doença é muito variável e complexa. Quando não 

tratada, evolui para formas mais graves, podendo comprometer o sistema nervoso, o 

aparelho, sendo caracterizada por períodos de latência e atividade, possuindo 

acometimento sistêmico disseminado e podendo evoluir, caso não tratada ou tratada 

inadequadamente, para formas mais graves². O diagnóstico pode ser feito por meio de 

testes laboratoriais e o tratamento farmacológico é realizado principalmente com 

penicilina, preconizando-se também as abordagens com base na orientação tanto do 

paciente quanto do parceiro. A Sífilis Congênita é quando a mãe infectada transmite por 

meio da placenta a doença para o bebe, podendo ser transmitida em qualquer estagio para 

o feto. Diversificadas consequências da doença para o bebe são direcionadas de acordo 

com a gravidade da patologia na mãe, podendo haver o risco de abortos espontâneos, 

parto precoce e ao nascer a criança pode apresentar os sinais e sintomas da doença. A 
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Sífilis Congênita tem suas manifestações caracterizadas com variações relacionadas a sua 

ocorrência nos primeiros anos de vida (precoce) e apos um ano de idade (tardia) ². É 

necessário que exista uma assistência de Enfermagem voltada para gestantes e parceiros 

com a realização de ações por parte dos profissionais de saúde em especial o enfermeiro, 

promovendo uma melhor qualidade, com rastreamento da sífilis na consulta Pré-Natal, 

atividades ligadas à educação em saúde, controle de casos da doença, realizando sempre 

a notificação, busca ativa, um tratamento correto dos parceiros sexuais, acompanhamento 

e monitoramento de exames sorológicos para confirmação de possível cura³. Objetivo: 

Refletir a cerca da importância da atuação do Enfermeiro na linha do cuidado da gestante 

com Sífilis. Metodologia: Trata-se de um estudo de reflexão teórica, oriundos das 

discussões e questionamentos a respeito da importância da atuação do Enfermeiro na 

linha do cuidado da gestante com Sífilis. Fundamentada em autores que discutem a cerca 

da temática proposta com base em outros materiais e discussões apresentadas aos alunos 

do curso Técnico em Enfermagem da Escola Estilo de Rio Grande, compondo a grade 

curricular da disciplina de Saúde Materno Infantil, no primeiro semestre de 2017. Para 

atender o objetivo proposto pelo estudo, o presente trabalho, adota uma abordagem 

metodológica teórico-conceitual fundamentada em reflexões acerca da importância da 

atuação do Enfermeiro na linha de cuidado da gestante com Sífilis. Resultados: A sífilis 

é uma das doenças mais antigas conhecidas no mundo, porém, hoje ela ainda é 

considerada um importante problema de saúde pública. A sífilis apresenta transmissão 

predominantemente venérea, ocorrendo também por transfusão de sangue ou por via 

placentária durante gravidez, causando a sífilis congênita. A incidência e as sequelas da 

sífilis congênita estão diretamente relacionadas com a qualidade do pré-natal. Assim, faz-

se necessária a oferta de atenção integral à saúde da mulher, garantindo assistência 

adequada durante o pré-natal a fim de evitar agravos como a sífilis, bem como realizar 

diagnóstico precoce, melhorando, assim, o prognóstico. Nesta perspectiva, o enfermeiro 

que atua diretamente na assistência do pré natal, assumem um papel de extrema relevância 

nesse contexto, pelo vínculo e acompanhamento presentes em todo o período pré-natal4. 

Desse modo, diversas ações podem ser constituídas no pré-natal, tanto clinicas como 

educativas, a fim de identificar, diagnosticar e tratar. Assim, tender a favorecer a 

diminuição de risco da gestante e do recém-nascido.  Conclusão: A atuação do 

enfermeiro, nas consultas de pré natal, mostram-se indispensáveis para um diagnóstico 

precoce de Sífilis em Gestante e a iniciação do tratamento previne as complicações á 

gestante e o recém nascido. Muitas mulheres são infectadas em decorrência da ausência 

de informações, ao acesso limitado dos cuidados de saúde, gestação na adolescência, uso 

de drogas, analisando não somente a mulher mais também o seu parceiro, que insere-se 

neste contexto de forma holística e em amplo aspecto de intervenção de enfermagem³. O 

tratamento e a detecção da sífilis na gestação são representativas e de grande importância 

para a saúde publica, sendo essencial para a prevenção e o controle desta patologia. O 



 

controle da sífilis ainda e um grave problema tanto aos setores assistenciais quanto de 

vigilância epidemiológica que necessitam de uma assistência de enfermagem durante o 

período do pré-natal de forma sistemática humanizada. Os profissionais enfermeiros 

possuem papel fundamental quanto a aplicação de estratégias que auxiliem na prevenção 

e no diagnostico da sífilis congênita, assim como, reduzir os riscos de mortalidade e 

morbidade materna e fetal. Ações de educação em saúde e busca ativa fortalecem o 

diagnóstico e o tratamento da sífilis na gestação. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: A assistência de enfermagem é de fundamental importância, pois um 

importante determinante para a diminuição da transmissão vertical da sífilis e de outras 

doenças infecciosas e contagiosas. Enfatiza-se a importância da realização da notificação 

compulsória, pois e por meio da mesma que serão identificados os dados epidemiológicos 

e as devidas decisões a serem tomada para o controle dos futuros casos, bem como traçar 

metas para qualidade da assistência e a linha do cuidado á gestante. A intensificação das 

ações de diagnóstico e prevenção durante o pré natal, associado a busca ativa das 

gestantes faltosas e estímulo da implantação do pré natal do parceiro. 
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INFLUÊNCIA DO GÊNERO NO PLANEJAMENTO FAMILIAR DE 

ADOLESCENTES: VISAO DOS ACS 

Carolina Coutinho Costa Vallejos232, Daniele Ferreira Acosta 233, Camila 

Daiane Silva234 

Introdução: Sabe-se que os adolescentes são um dos grupos mais vulneráveis no que se 

refere à adesão ao planejamento familiar. Além de ser uma fase permeada pelo 

crescimento, desenvolvimento e pelo amadurecimento, eles estão sujeitos a diversas 

situações, de maior ou menor vulnerabilidade social, individual ou coletiva. Por isso, cabe 

a familia, professores e profisisonais da saúde compreenderem esta etapa da vida, 

direcionando ações educativas, preventivas e de promoção à saúde conforme as 

necessidades desses sujeitos. Na atenção primária a saude é possivel estabelecer um 

cuidado longitudinal, multidisciplinar e dinâmico, seja na unidade de saúde, seja no 

domicilio ou nos espaços coletivos. Assim, destaca-se o papel do ACS referenciado como 

elo entre a equipe e a comunidade, que desenvolve ações de saúde, inclusive com 

adolescentes, sob supervisao do enfermeiro. Objetivo(s): Identificar as influências do 

gênero no planejamento familiar para adolescentes segundo a otica dos ACS.  

Metodologia: Trata-se de parte do Trabalho de Conslusao de Curso intitulado: 

“Planejamento familiar com adolescentes: a percepção do agente comunitário de saúde”. 

Pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória, realizada na Unidade Básica de Saúde da 

Família Dr. Luiz Gonzaga Dora, localizada no bairro Castelo Branco do Municipio de 

Rio Grande/RS. Participaram desse estudo todas as agentes comunitárias que atuavam na 

unidade. A coleta de dados foi realizada através da técnica de Grupo Focal e ocorreu entre 

setembro e novembro de 2017 com três encontros previamente marcados que duraram 

cerca de 60 minutos cada um. O primeiro encontro foi para apresentação da pesquisa e 

assinatura dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e os outros dois se deram 

para aprofundamento das questões referentes à temática. Essa coleta foi realizada no 

próprio ambiente de trabalho para que não houvesse vergonha ou estranhamento durante 

a conversa e, para facilitar a moderadora foi a pesquisadora que atuava na unidade como 
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residente de enfermagem e tinha conhecimento prévio sobre o tema. Foi utilizado 

gravador para as rodas,  sendo que os dados foram transcritos e submetidosa análise 

Análise de Conteúdo. As participantes foram identificas como ACS1, ACS2... 

sucessivamente. Projeto aprovado pelo CEPAS com parecer 57/2017. Resultados: 

Participaram desse estudo 10 agentes comunitárias de saúde, que trabalhavam na unidade 

no mínimo cinco anos e no máximo 16 anos, idades entre 29 e 52 anos, a maioria tinha 

Ensino Médio Completo e todas tinham filhos. Aqui se aborda a influência do gênero e 

as diferenças de comportamento entre adolescentes conforme o relato das ACS. Elas 

mencionam que as meninas se preocupam mais que os meninos em relação ao uso de 

métodos contraceptivos.ACS5: “Elas são muito imaturas, os meninos também, muitas 

vezes eles deixam a obrigatoriedade do cuidado com a menina. Eles gostam de transar, 

vão lá e nem se preocupam muito (...)”. ACS10: “Acho que os meninos para esse tipo de 

coisa não são nem esses da risadinha, eles apenas saem da sala.Se o assunto for 

sexualidade ou prevenção, o assunto não flui, as meninas ficam mais inibidas, mas lá no 

fundo elas ainda tentam colher algumas coisas”. ACS5: “Se o menino não quer usar 

preservativo, elas não usam, isso é um grande problema... ‘ah, o gurizinho é bonzinho, 

bom de família’, mas não adianta, infelizmente as meninas ainda se submetem a isso”. 

ACS10:“Prevenção da doença não existe na cabeça deles, é só ‘vou usar o 

anticoncepcional pra não engravidar’, nas meninas. Nos meninos nem se fala...”  

Discussão: As falas das participantes permitem uma reflexão acerca das visões que se 

tem sobre ambos os sexos, muito influenciada pela questão cultural que permeia a 

sociedade. Há um entendimento que adolescentes, frequentemente, se expõem a situações 

de risco de maneiras distintas. Quando as agentes mencionam que as meninas se 

interessam mais no assunto, ou que abrem mão do uso do preservativo quando eles 

solicitam, observa-se a influência cultural da sociedade no pensamento comum. A 

literatura apresenta uma diferença entre meninos e meninas no que se refere ao despertar 

da sexualidade. Para elas, a primeira relação sexual está ligada com afeto, já para os 

meninos representa a afirmação da sua sexualidade. Estudo evidenciou que a primeira 

relação sexual das meninas foi devido a pressão do parceiro, sendo que essas se 

mostraram arrependidas acerca da iniciação sexual e referiram que as mulheres se 

submetem as exigências do parceiro, pela cultura de opressão. Com esse pensamento, as 

meninas acabam não exigindo o uso de preservativo na relação sexual, por julgarem 

conhecer o parceiro, usarem algum anticoncepcional, ou até mesmo pela submissão aos 

desmandos do companheiro, e com isso se expõem ao risco de contaminação. Elas 

pensam no amor romantizado, que a partir das decisões tomadas pelo parceiro e/ou em 

conjunto, pode ser construído um relacionamento duradouro e estável. Já os meninos 



 

iniciam suas vidas sexuais muito mais cedo, seja por estimulo da mídia ou por pressão 

grupal e, tem mais parceiras sexuais. No Brasil isso ocorre pela valorização da 

masculinidade, sendo considerado “homem” a partir do momento que inicia sua vida 

sexual. Por outro lado, essa pressão da sociedade pode desencadear o medo de não 

corresponder as expectativas como “homem”, e tendo a necessidade de provarem para si 

mesmos, através da relação sexual, que são “homens de verdade”. Esse meio cultural e 

social dificulta a conversa sobre a sexualidade, pois mesmo que tenham dúvidas, eles não 

perguntam por vergonha ou por medo de que seja uma manifestação de fraqueza. Na fala 

de uma ACS observa-se ainda  que a preocupação desse grupo é de não engravidar, pois 

o método de escolha é centrado no anticincepcional, fato esse que não prevene de 

doenças. Por isso, é importante problematizar, entre os adolescentes, sobre o 

planejamento familiar de forma ampliada incluindo os desejos, emoções, o respeito, o 

corpo e a sexualidade, muito além dos métodos contraceptivos. . Os profissionais da saúde 

precisam levar em consideração o gênero e a individualidade de cada um, pois os 

sentimentos, preocupações e comportamentos nessa fase são diferentes entre meninos e 

meninas. Conclusão: Percebeu-se que há uma dificuldade das ACS conversarem com os 

adolescentes do sexo masculino. Elas relataram que eles não discutem o assunto 

naturalmente e quando são questionados ficam envergonhados ou não querem falar sobre 

o assunto. Já as meninas se preocupam mais em tirar as dúvidas com as ACS, porém isso 

não diminui o fato delas não se preocuparem com o uso de preservativo, muitas vezes por 

pressão do parceiro. Destaca-se a importância de capacitações que abordem as questões 

de gênero e sexualidade na adolescência, para melhorar a comunicação entre ACS e 

público adolescente. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Assim, percebe-

se que os profissionais que atuam com os adolescentes precisam compreender o seu 

desenvolvimento e suas particularidades. É importante falar a mesma língua deles para 

que haja compreensão e construção de um vínculo, o que pode aumentar a adesão desse 

público nas unidades básicas de saúde. Esse estudo permitiu visualizar dificuldades que 

podem ser melhoradas a partir de capacitações para que se tenha maior facilidade no 

trabalho. O enfermeiro, sendo supervisor das ações dos ACS, pode fomentar o debate da 

temática em pauta entre o grupo a fim de promover a qualificação profissional e, por 

conseguinte, atingir os adolescentes de forma lúdica, segura e saúdavel.  

 

Descritores: Planejamento Familiar. Agentes Comunitários de Saúde. Identidade de 
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COMUNICAÇÃO EFETIVA: UM DESAFIO PROFISSIONAL PARA A 

ENFERMAGEM 

 

SZEWCZYK, Chapacais da Silveira Michelle 235, CARVALHO, Ortiz Carolina2 

 

Introdução: A enfermagem é uma ciência fundamentada em cuidar os indivíduos, a fim 

de manter a saúde e a dignidade humana1. Não se pode pensar na ação de enfermagem 

sem mencionar a importância do processo comunicativo a ela relacionado. A 

comunicação é um poderoso instrumento no processo de cuidar, viabilizando a construção 

de um relacionamento efetivo com os pacientes, suas famílias e os demais profissionais 

da equipe de saúde e os pacientes, pois xs enfermeirxs são o elo de ligação entre todos 

esses elementos, com vistas a melhoria da qualidade de saúde e qualidade do cuidado. É 

ainda, uma das competências que precisam ser praticadas pela equipe de enfermagem, 

pois possibilita a compreensão do outro, sua visão de mundo, seu modo de pensar, sentir 

e agir2. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação 

salientam a importância da Comunicação como uma competência a ser adquirida para o 

exercício profissional3. Essa aquisição é gradativa e no início da vida profissional pode 

se tornar um entrave pela inexperiência e imaturidade de recém-formadx. Se perceber 

inseridx numa equipe de enfermagem é uma das metas a ser alcançada, enfrentando o 

desconhecido e familiarizando-se com novas realidades1. Há o desejo de aprender a se 

comunicar de modo efetivo com seus pacientes. A experiência profissional proporciona 

a aquisição de estratégias efetivas de comunicação verbal e não verbal3. Assim, se torna 

mais fácil a identificação, compreensão e entendimento dos problemas que ocorrem e 

auxilia a interação profissional e pessoal. Aprender a diferença entre se comunicar com 

alguém e para alguém é um processo4. Transitar entre a linguagem técnica e a linguagem 

simples, articular saberes acadêmicos, driblar a insegurança, gerenciar profissionais com 

experiência e vícios bem como outros inexperientes e cheios de dúvidas, entender toda 

sistemática de funcionamento do local de trabalho, ser reconhecidx como parte de uma 

equipe são ações que fazem a diferença no processo de comunicação. Mas que demandam 

tempo para compor o perfil profissional. Objetivo: apresentar as reflexões advindas da 

vivência das autoras na aquisição da competência/habilidade comunicativa na prática 

profissional em uma UTI Neonatal. Metodologia: trata-se de um relato das experiências 
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ocorridas no início do exercício profissional das autoras em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTI Neo), no âmbito hospitalar. Embora a conclusão da graduação tenha 

ocorrido em períodos diferentes (2000 e 2012), os sentimentos de insegurança e 

despreparo são muitos semelhantes. Isso nos leva a pensar que a graduação ainda tem 

fragilidades nesse aspecto. Resultados: A formação acadêmica é um tempo de aquisição 

de saberes técnicos e científicos. A vontade de “aprender tudo” fomenta uma busca por 

familiarização com os mais diversos conceitos e técnicas. Ao priorizar doenças e seus 

tratamentos, as vezes se deixa de pensar que algumas das necessidades dos pacientes e 

suas famílias estão aquém do diagnóstico. A fragilidade emocional passa despercebida 

pelx enfermeirx, pois no início da sua vida profissional, estar recém-formadx também é 

ser um sujeito que carrega sua vulnerabilidade emocional. Ainda se observa o uso da 

comunicação como ferramenta para consolidar modelos autocráticos de liderança, 

reproduzindo a divisão técnica e social da enfermagem, desalinhada com uma proposta 

de trabalho pautada em práticas mais colaborativas e integrada a diversidade e pluralidade 

dos indivíduos. Às vezes, parece que a comunicação se tornou ineficaz devido a essa 

mesma dinâmica de trabalho. Iniciar um trabalho dentro de uma UTI Neonatal implica 

no entendimento de que o paciente ali internado é parte de uma família que também 

necessita acolhimento e cuidado. A realização de técnicas e cuidados específicos em 

Neonatologia são adquiridos e aprimorados no cotidiano de trabalho. Mas o 

reconhecimento do pai e da mãe como parte primordial do cuidado para a recuperação do 

recém-nascido nem sempre é de fácil entendimento. Até que xs enfermeirxs recém 

integradxs à equipe se sintam confortáveis para conversar com os pais leva um tempo. Há 

um tempo para adaptação a uma nova equipe, novos procedimentos e diagnósticos 

específicos da comunidade atendida. Há um tempo para que a equipe reconheça esse 

profissional como parte da equipe também. Entretanto, enquanto essa “familiarização” 

dos profissionais acontece, as famílias estão vivenciando a internação de seus filhos e 

precisam de um olhar atento para as suas necessidades. Dialogar com esses pais e mães 

implica em dar respostas que nem sempre se tem com certeza, significa ter uma escuta 

atenta às suas angústias e significa saber falar em uma linguagem acessível o que está 

acontecendo com o paciente e, ao mesmo tempo, oportunizar a esses pais o entendimento 

da sua importância nesse processo. As ações de interação direta, os momentos de diálogo, 

visando conhecer e auxiliar os pacientes na sua recuperação, não são geralmente 

registradas, resultando na perda de importância de sua execução. Como consequência, 

isso gera a invisibilidade do cuidado aos pacientes, pois o que não está registrado parece 

não ter sido realizado. Além disso, muitas das vezes, o cuidado direto ao paciente fica sob 

responsabilidade dos técnicos, pois o trabalho da enfermeira é, em grande parte, gerencial 

e administrativ5. Discussão: A transição da graduação para o ambiente de trabalho é um 

momento desafiador. A vivência de muitas descobertas, frustrações, alegrias e realizações 

no processo de formação do enfermeiro, o desenvolvimento da competência 



 

comunicativa deveria incorporar reflexões sobre o diálogo e seus significados no amplo 

contexto do ato de se comunicar2,4. O processo acadêmico para desenvolver o potencial 

de um futuro líder, gestor e sujeito ativo no cuidado do outro, deve ser munido de 

elementos que favoreçam a aquisição da habilidade de comunicação efetiva na assistência 

de enfermagem, respeitando-se a singularidade dos sujeitos envolvidos em todo processo, 

independente de seu papel. O início da carreira costuma ser um gerador de ansiedade. 

Mas pode ser o estímulo necessário para buscar novos conhecimentos técnico-científicos 

e relacionais, objetivando superar as adversidades e conquistar seu espaço, respeito e 

afirmação profissional. Ao ingressar no mundo do trabalho, algumas vezes têm que 

desempenhar inúmeras atividades para as quais não foram preparados na universidade ou 

para as quais não receberam preparação ou treinamento na instituição5. A existência de 

um paradoxo entre o que é proposto no ambiente acadêmico e o que efetivamente se 

percebe na prática do ambiente hospitalar4. Conclusão: Embora o objetivo final dessas 

ações seja o cuidado ao paciente, não estar mais próxima, interagindo e se comunicando 

com os pacientes e suas famílias, também é um fator que dificulta a aquisição dessa 

competência e que desperta um sentimento de frustração.A mudança das estratégias de 

organização e execução do cuidado é construída na prática pelas equipes, devendo 

considerar a necessidade de implementar um trabalho relevante de qualidade e 

resolutividade. Contribuições: refletir criticamente sobre o processo formativo da 

habilidade de se comunicarna área da enfermagem, desde a graduação, deve ser uma 

premissa dos docentes, discentes e também dos profissionais. Aproximar graduandos e 

graduados de modo que possa haver uma interação, direcionando o foco para as relações 

interpessoais e a aquisição das competências de comunicação e liderança, pode ser uma 

estratégia para o desenvolvimento de um pensamento crítico-criativo e facilitar a ação 

profissional futura. 

Descritores: Enfermagem. Comunicação em Saúde. UTI Neonatal.  

Seminário de Pós-Graduação  

Referências: 

1. Dalcól C, Garanhani ML, Fonseca LF, Carvalho BG. Polaridades vivenciadas por 

estudantes de enfermagem na aprendizagem da comunicação: perspectivas do 

pensamento complexo. Ciência Cuidado e Saúde. 2017. 16(1). Disponível em 

<http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/345

17> Acesso em 18/3/19. DOI: 10.4025/cienccuidsaude.v16i1.34517 

2. Broca, PV; Ferreira, MA. A equipe de enfermagem e a comunicação não verbal. 

REME. 2014. 18(3); 697-702. Acesso em 18/3/19. Disponível em 

http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/956 DOI: 10.5935/1415-2762.20140051 



 

3. Szewczyk, MSC. Formação dos enfermeiros e enfermeiras com base  nas                 

competências: possibilidade de um novo olhar. Dissertação (Mestrado): 

FURG/PPGENF. 2007. 101p 

4. Broca, PV; Ferreira, MA. Equipe de enfermagem e comunicação: contribuições 

para o cuidado de enfermagem. Rev Bras Enferm. 2012. 65(1); 97-103. 

Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/reben/v65n1/14.pdf> Acesso em 

18/3/19 

5. Lopera-Arango, AM. Caring for Patients without being with them: Invisibility of 

Nursing Care in Hospitalization Services. Invest Educ Enferm. 2018. 36(3); e10. 

Disponível em 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

53072018000300010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 

26/3/19.  http://dx.doi.org/10.17533/udea.iee.v36n3a10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DOAÇÃO DE CÓRNEAS E ABORDAGEM FAMILIAR: UM 

DESAFIO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Cíntia Marchesan Passos236, Evilin Diniz Gutierres237, Cassia Martins 

Barbosa238, Suelen Gonçalves de Oliveira239, Laurelize Pereira Rocha240. 

 

Introdução: a córnea é uma membrana transparente, que com o cristalino realiza a 

focalização dos objetos. A ocorrência de patologias, lesões, queimaduras e outros 

acometimentos podem ocasionar o comprometimento da visão, com possibilidade de 

cegueira e resultar na necessidade de transplante do tecido corneano, o qual consiste na 

substituição do tecido lesado por outro saudável1. Para a doação de órgãos e tecidos 

tornar-se efetiva, é necessário o consentimento da família, conforme artigo 4° da Lei n° 

10.211, de 23 de março de 2001, que define como forma de manifesto à doação, o 

consentimento informado2. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de 

Órgãos, o ano de 2018 foi considerado muito difícil em relação ao processo de doação de 

órgãos e tecidos, e ao fazer um comparativo dos últimos cinco anos, no estado do Rio 

Grande do Sul, a taxa de negativa familiar para doação de córneas apresentou um aumento 

de 20%3. A recusa dos familiares para a doação de tecidos é um problema da nossa 

realidade e representa um grande entrave à realização dos transplantes, situação que 

despertou o interesse para a realização desta pesquisa em identificar quais os motivos que 

levam a esses índices de recusa familiar para a doação de córneas e então servir de 

subsídios para o trabalho dos profissionais de saúde em implementar ações que reduzam 

as negativas familiares e assim, melhorar o cenário dos transplantes. Objetivo: conhecer 

o motivo para a recusa familiar em relação a doação de córneas. Metodologia: trata-se de 

um estudo documental, quantitativo, descritivo e exploratório, desenvolvido em um 

hospital do extremo Sul do Brasil. A instituição do estudo possui uma Comissão Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Transplantes, atuante desde o ano de 2012, composta 

por cinco profissionais da saúde: dois médicos, dois enfermeiros e uma assistente social. 
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No período entre janeiro e março de 2014, foi realizado um levantamento e organização 

dos prontuários de pacientes cujos familiares foram entrevistados entre os meses de julho 

a dezembro de 2013, totalizando 102 prontuários. Através da leitura dos prontuários foi 

possível selecionar e registrar os dados importantes para a investigação de acordo com o 

objetivo da pesquisa. Foram incluídos no estudo os prontuários que apresentaram 

negativa familiar para a doação de córneas e foram excluídos do estudo os prontuários 

com positiva familiar para doação de córneas. Foram respeitados os princípios éticos da 

pesquisa conforme a resolução 466/12 e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da União Social Camiliana sob o Parecer 779.798 com número de CAAE 

34588214.8.0000.0062. Resultados: entre os 102 prontuários analisados, 70 (68,2%) 

prontuários apresentaram recusa familiar para a doação de córneas. Obteve-se como 

justificativa de maior frequência, para a negativa familiar, a convicção prévia do potencial 

doador em não ser doador de córneas, o que totalizou 30 (57,2%) prontuários, o segundo 

motivo identificado foi o desconhecimento da decisão do potencial doador em ser um 

doador de córneas, totalizando 19 (27,1%) prontuários, e o terceiro motivo de maior 

recusa familiar foi o desacordo entre familiares sobre a decisão de doar ou não os órgãos, 

em um total de 12 (17,1%) prontuários. Discussão: Pode-se destacar que entre os meses 

de julho a dezembro de 2013 o índice de negativa familiar para doação de córneas foi de 

68%, resultado superior a positiva familiar, com 32%, e os principais motivos para essa 

recusa familiar identificados na pesquisa, corroboram com as estatísticas de que a 

negativa para a doação é uma das principais barreiras ao aumento de números de 

transplantes4. Tais resultados são suportados pela Revista Brasileira dos Transplantes, em 

que pontua a necessidade de maior divulgação e realização de educação em saúde3, no 

sentido de esclarecer o processo de doação e sensibilizar a população sobre a importância 

do consentimento para a doação, pois a convicção previa em não ser um doador, muitas 

vezes decorre do fato da desinformação sobre o processo doação, e o conhecimento pode 

facilitar o diálogo familiar e a reflexão de se tornar um doador de órgãos e tecidos4. 

Referente ao desacordo familiar em decidir sobre a doação, corrobora para a necessidade 

de atenção dos profissionais da saúde sobre a importância de se prepararem para uma 

entrevista familiar, a qual traz consigo grande complexidade emocional, sendo neste 

momento que os familiares do potencial doador reagem e expressam seu pesar diante da 

morte de formas diferentes, podendo ser influenciada por questões emocionais, como a 

tristeza e a dor, em virtude disso, atitudes éticas e uma linguagem clara e simples do 

entrevistador, valendo-se transmitir a compreensão e reflexão sobre o processo doação5, 

pode ser fundamental para que essas famílias se sintam mais acolhidas e confortáveis em 

discutir a decisão e a possibilidade de entrar num consenso familiar favorável à doação, 

podendo assim, evitar maiores conflitos e desacordos até então presentes nos resultados 

do estudo. Conclusão: o estudo apontou que os principais motivos de recusa familiar para 

a doação de córneas são decorrentes do desconhecimento e falha na comunicação familiar 



 

sobre o processo doação de órgãos e tecidos, permitindo uma maior reflexão sobre a 

importância de educação em saúde, através da sensibilização da população, permitindo 

que o processo de doação deixe de ser um tabu na sociedade, e que as famílias consigam 

dialogar e esclarecer dúvidas sobre o assunto, além da necessidade de maior investimento 

da instituição no aperfeiçoamento dos profissionais da saúde que realizam a entrevista 

familiar, acredita-se que uma equipe composta por profissionais qualificados e 

capacitados pode resultar em melhores índices de aceitação familiar para a doação de 

órgãos e tecidos. Contribuições para a enfermagem: ao conhecer os motivos de recusa 

familiar para doação de córneas percebe-se a necessidade da instituição investir em 

educação permanente a todos os trabalhadores envolvidos nos diferentes estágios de uma 

situação de potencial doação, uma vez que o profissional de saúde é o ator principal que 

irá abordar a família e solicitar os órgãos e tecidos para a doação, momento extremamente 

delicado, e a capacitação poderá ocasionar maior agilidade na abordagem familiar, além 

de instrumentalizar esse entrevistador, em aplicar uma entrevista familiar mais 

persuasiva, com qualidade e fundamentação nos argumentos, possibilitando desmistificar 

conceitos, e poder transmitir maior segurança a esse familiar ainda tão fragilizado diante 

de todo o contexto social em que está inserido, e que necessita urgentemente tomar uma 

decisão importante sobre a doação ou não de seu familiar recentemente falecido.  
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HIPOTERMIA TERAPÊUTICA: EFEITOS ADVERSOS, COMPLICAÇÕES 

E CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

Lisiane Van Ommeren Corrêa241, Rosemary Silva da Silveira 242, Natália 

Lopes Correa 243, Vanessa Machado da Silva244, Letiane de Oliveira 

Rubira245. 

 

Introdução: A hipotermia terapêutica (HT), mostra-se como uma alternativa para 

reduzir as sequelas oriundas da Parada Cardiorrespiratória (PCR) ao melhorar a 

qualidade de vida dos sobreviventes após manobras de reanimação, pois, em 

decorrência da parada são desencadeadas duas ondas de morte de células neuronais, por 

necrose ou por apoptose1.  Apesar de seus efeitos neuroprotetores, a aplicação da HT 

mostra-se um processo complexo que desencadeia efeitos fisiológicos nos sistemas 

circulatório, cardiovascular, urinário, imunológico e no gastrointestinal2. Essas 

alterações, requerem uma vigilância constante e qualificada da enfermagem aos 

pacientes submetidos à hipotermia terapêutica, a fim de identificar qualquer tipo de 

variação indevida na temperatura, bem como, de efeitos fisiológicos e colaterais 

provenientes da aplicação da HT que possam interferir no bom prognóstico neurológico. 

Objetivo: reconhecer os efeitos adversos e complicações vivenciados pela equipe de 

saúde e conhecer os cuidados de enfermagem realizados durante a aplicação da 

hipotermia terapêutica. Metodologia: Esta pesquisa desenvolveu-se numa abordagem 

qualitativa, em duas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de dois hospitais do extremo 

sul do Rio Grande do Sul, nas quais a hipotermia terapêutica foi aplicada. Participaram 

do estudo 5 médicos, 7 enfermeiros e 14 técnicos de enfermagem atuantes nas referidas 

UTI’s. Adotou-se como critérios de inclusão, ser funcionário do local há no mínimo 

quatro meses e ter atuado na aplicação da HT pós- PCR em pelo menos um paciente. A 

coleta de dados ocorreu em dois momentos: inicialmente foi realizada uma pesquisa 
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documental nos prontuários dos pacientes e posteriormente entrevistas semiestruturadas, 

as quais foram gravadas com aparelho digital. Utilizou-se a análise textual 

discursiva de Moraes e Galiazzi3. Resultados: Como efeitos adversos, foram destacados 

a presença de tremores e a ocorrência de alterações relacionadas ao sistema 

cardiovascular, como a hipotensão e a bradicardia. Dentre as complicações, foi 

evidenciado o alcance de temperaturas abaixo do preconizado na aplicação da hipotermia 

terapêutica e queimaduras provocadas pelo resfriamento com gelo na pele dos pacientes. 

Quanto aos cuidados de enfermagem, destacou-se os cuidados com a proteção do gelo 

para evitar a queimaduras na pele durante a aplicação da HT, cuidados com o material 

que foi utilizado na indução, avaliação e monitorização frequente do paciente, bem como, 

a realização de procedimentos para assegurar as funções fisiológicas vitais. Dentre os 

cuidados de enfermagem realizados para priorizar a manutenção do bem-estar e conforto 

dos pacientes, foram consideráveis a observação das condições de sedação, da 

sensibilidade para a dor, igualmente, a ausência da administração da dieta e o manuseio 

desnecessário do paciente. Discussão: A presença de tremores foi um dos efeitos adversos 

mais notáveis nos participantes, pois o tremor promove o aumento da atividade muscular, 

o que eleva a taxa metabólica em quatro vezes, envolvendo uma maior produção de calor 

e o aumento no consumo de oxigênio, retardando assim, o alcance da temperatura alvo1. 

A ocorrência de bradicardia isoladamente, assim como a hipotensão, não produz riscos 

ao paciente, pois ambas podem ser manejadas, mas quando associadas, tornam-se um 

potencial para desencadear uma PCR4. A equipe de enfermagem demonstra preocupação 

com os cuidados para evitar queimaduras de pele e utilizam como estratégia, a colocação 

do gelo envolvidos em lençóis, toalhas, compressas ou mesmo em sacos plásticos para 

que não haja o contato direto do gelo com a pele do paciente. Além disso, realiza 

avaliações frequentes da pele e das extremidades, pois a utilização do gelo pode gerar 

vasoconstrição. A sondagem vesical e nasogástrica, a utilização do termômetro esofágico, 

assim como, o preparo da sedação, são fundamentais para monitorar e manter as funções 

vitais. Para mais, a enfermagem deve controlar sinais vitais, realizar monitorizações, 

administrar medicamentos, realizar exame físico e cuidados gerais. Principalmente 

durante as fases de indução, manutenção e reaquecimento, já que esses pacientes passam 

a maior parte do tratamento sedados. Devem ainda, atentar para alguns cuidados que não 

podem ser realizados durante a aplicação da HT como a instalação de dieta, pois a HT 

reduz a motilidade intestinal, levando a uma demora no esvaziamento gástrico, o que 

contraindica a administração de qualquer tipo de dieta durante as fases da HT5. Dentre os 

cuidados de enfermagem destacados pelos trabalhadores para favorecer o processo de 

aplicação da HT, os enfermeiros salientam a necessidade de realizar uma observação 

constante dos pacientes e do nível de sedação, uma vez que, a sedação leva o paciente a 

não ter percepção do desconforto relativo ao procedimento e também das consequências 

que podem ter surgido em decorrência da PCR4. Conclusão: Verificou-se que os efeitos 



 

adversos da aplicação da HT desencadearam a ocorrência de tremores, bradicardia, 

hipotensão e complicações como hipotermia excessiva e queimaduras de pele. Os 

enfermeiros destacaram a importância da monitorização constante do paciente e da 

realização de procedimentos como sondagem vesical, sondagem nasogástrica, instalação 

de termômetro esofágico e pressão arterial média, para promover a observação cuidadosa, 

prevenir complicações e desenvolver o raciocínio clínico necessário para o planejamento 

dos cuidados ao paciente durante a aplicação da HT. Pode-se constatar que a restrição da 

dieta é necessária, uma vez que a hipotermia causa efeitos adversos relacionados ao 

sistema gastrointestinal. Além do mais, a avaliação do nível de sedação dos pacientes é 

fundamental para evitar desconfortos relacionados ao procedimento. Quanto aos cuidados 

de enfermagem, foi possível identificar a realização de cuidados com a pele e 

extremidades para evitar queimaduras e gangrena decorrentes da vasoconstrição. 

Identificou-se também, a necessidade de manter o bem-estar e o conforto dos pacientes, 

evitar o manejo e a mudança de decúbito. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: Esse estudo poderá contribuir com outros profissionais de saúde que 

desejam iniciar o desenvolvimento da HT uma vez que os resultados obtidos poderão 

servir de estímulo e referência para trabalhos que envolvam a temática abordada 

Descritores: Enfermagem, Hipotermia Induzida, Parada Cardíaca. 

Seminário de Pós-Graduação 

Referências  

1. Nunnally ME,  Jaeschke R, Bellingan GJ, Lacroix J, Mourvillier B, Rodriguez-Vega 

GM, et al. Targeted temperature management in critical care: a report and 

recommendations from five professional societies. Crit Care Med. 2011; 39(5): 1113-25. 

2. Amaral GG, Maciel MFC, Batista JJ. Diagnósticos e intervenções de enfermagem 

frente às complicações da hipotermia induzida pós-parada cardiorrespiratória: revisão 

integrativa da literatura. Conexão Ciência, 2017. 

3. Moraes R, Galiazzi MDC. Análise Textual Discursiva. Ijuí, 2011. 

4. Costa DM. Hipotermia: utilização em doentes pós-paragem cardíaca. [TESE] 

Coimbra, 2015. 

5. Rech TH, Vieira SRR. Hipotermia terapêutica em pacientes pós-parada 

cardiorrespiratória: mecanismos de ação e desenvolvimento de protocolo assistencial. 

Rev Bras Ter Intensiva. 2010; 22(2): 196-205. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jaeschke%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21187745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellingan%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21187745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacroix%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21187745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mourvillier%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21187745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodriguez-Vega%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21187745
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodriguez-Vega%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21187745


 

LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO ACERCA DA ASSISTÊNCIA ÁS 

MULHERES NO PERÍODO GRAVÍDICO-PUERPERAL 

 

Daiane Farias da Silva 1, José Ricardo Guimaraes Junior 2, Caroline Passos Arruda 3, 

Suelen da Cunha Dias 4, Paula Teixeira Chaves 5 

 

INTRDUÇAO: O período gravídico-puerperal compreende uma das etapas da vida da 

mulher mais complexas, pois envolve diferentes sentimentos e expectativas. Essa 

experiência torna-se intensa por envolver aspectos biológicos e psicossociais como as 

mudanças corporais, modificação de papeis sociais, de apoio e de organização familiar, 

sensação de despreparo e de incapacidade para assumir os cuidados com o bebê1,2. Além 

disso, destaca-se o medo da dor durante o trabalho de parto ou da ocorrência de 

complicações durante e após o procedimento causando problemas à mãe e ao Recém-

nascido (RN)3. Nesse contexto, destacam-se as consultas de pré-natal e de puerpério que 

visam o acompanhamento durante a gravidez e no período pós-parto. Diante de tais 

aspectos, que compreendem o período gravídico-puerperal, cabe ressaltar as situações de 

vulnerabilidade na qual as mulheres se encontram. Esses fatores de exposição e proteção 

podem ser individuais ou coletivos e podem estar ligados às políticas e programas 

governamentais. Com relação a isso, um fato alarmante é que no ano de 2016, o número 

de óbitos fetais foram de 30.210 ocorrências, considerando o maior índice no terceiro 

trimestre de gestação4. Sabe-se que a taxa de mortalidade fetal constitui-se como um dos 

melhores indicadores de avaliação da qualidade de assistência prestada ao período 

gestacional e ao parto5. Tal situação evidencia a necessidade de uma assistência de pré-

natal qualificada com a disponibilidade de serviços básicos e especializados á saúde das 

gestantes no SUS, considerando as causas potencialmente evitáveis.  

1.Enfermeira. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 

daiane.f.s.89@gmail.com; 

2.Enfermeiro. Residente do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Família da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 

josericardog_jr@hotmail.com 

3.Acadêmica do 10° semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: carolparruda@gmail.com; 
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OBJETIVO: Compreender como está sendo realizada a assistência ás mulheres no 

gravídico puerperal, por meio de estudos bibliográficos. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estado da arte com base em publicações nacionais e internacionais nas bases de dados 

de acesso individual, livre e direto Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 

da Saúde (LILACS) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), no período de 

setembro a outubro de 2018. Os descritores utilizados foram “cuidado pré-natal”, 

“período pós-parto” e “assistência integral à saúde da mulher” com o operador booleano 

and e uma combinação de todos os descritores. Os textos nos idiomas português, inglês e 

espanhol, com limite de publicações dos anos 2012 a 2018 foram incluídos no estudo.  O 

ano de 2012 foi escolhido para início da seleção dos estudos considerando que 2011 foi 

implementada a rede cegonha. Foram compridos critérios de inclusão e exclusão. 

RESULTADOS E DISCUSSAO: A partir dos descritores citados acima foram 

encontrados 17 publicações na base de dados LILACS e 13 na BDENF, dentre os quais 

26 artigos estavam disponíveis na íntegra e destes repetiram-se cinco, sendo que três 

estudos não estavam relacionados ao tema, ficando para análise 18 publicações. Esses 

foram lidos na íntegra e categorizados para apresentação dos resultados. Sobre os estudos 

dois abordaram reflexões sobre ações de educação em saúde no atendimento das gestantes 

e puérperas na atenção básica e um sobre a concepção de dor e sofrimento vivenciados 

durante o parto a partir de uma pesquisa de campo em dois grupos com  documentário 

onde as mulheres expuseram seus relatos. Dos artigos originais, sete artigos tinham como 

sujeito puérperas, três artigos gestantes e puérperas, um apenas gestantes, enfermeiros, 

equipe de saúde. Com relação a temática, um artigo abordou a percepção de acolhimento 

realizado às mulheres no período puerperal por uma equipe de saúde da família, dois 

apresentaram a visita domiciliar como uma importante ferramenta de captação de 

gestantes e puérperas para a sua participação em uma estratégia de intervenção realizada 

em uma unidade de saúde da família como forma de qualificar o serviço a esse público, 

cinco abordaram fragilidades e potencialidades das práticas educação em saúde, dois 

trataram sobre perfil socioeconômico e obstétrico das gestantes, quatro artigos abordaram 

a assistência prestada no serviço hospitalar e na atenção primária segundo a visão de 

gestantes e puérperas, um sobre a percepção de adolescentes, um sobre motivos 

considerados pelas puérperas que levaram o recém-nascido a óbito, um sobre cuidado 

hospitalar a gestantes de auto-risco, três trataram sobre a percepção das entrevistadas em 

relação ao processo de gravidez e parto, um com relação a sentimentos na qual as 



 

mulheres estão expostas nessa fase da vida, um sobre a escolha do tipo de parto, um 

abordou a compreensão do ser gestante/puérpera soropositiva para o HIV e um sobre o 

processo de implementação da humanização perpassa diferentes níveis de assistência por 

meio das relações interpessoais entre usuárias e profissionais de saúde. CONCLUSAO:  

Evidencia-se com os estudos que a equipe de saúde, em especial o enfermeiro, possui um 

papel fundamental durante todo o ciclo gravídico puerperal, na qual seu acolhimento e 

abordagem é de extrema relevância para uma assistência de qualidade. Torna-se 

necessário um processo de implementação da humanização que perpassa diferentes níveis 

de assistência, por meio das relações interpessoais entre usuárias e profissionais de saúde, 

melhoria das condições de trabalho e ambiência, remuneração adequada e valorização 

dos trabalhadores, fortalecimento do controle social, respeito as diversidades, trabalho 

multiprofissional, democratização das relações de trabalho, estimulo a educação 

permanente e participação das instancias gestoras do SUS. A consolidação da 

humanização está ligada também a implementação das políticas públicas vigentes, em 

especial a PHPN. Cabe considerar as vulnerabilidades de cada indivíduo nesse processo, 

em especial do puerpério apresentado nos estudos, considerando as subjetividades dos 

sujeitos com estreita relação com eles e seus familiares, promovendo práticas condizentes 

com a realidade e as necessidades reais dessas mulheres de forma participativa e 

autônoma. CONTRIBUIÇOES/IMPLICAÇOES PARA A ENFERMAGEM: Espera-

se que por meio dos estudos bibliográficos seja possível traçar estratégias inovadoras e 

humanizadas no cuidado prestados a essas mulheres no período gravídico puerperal, 

principalmente pelo enfermeiro apontado nos estudos como o profissional que tem maior 

vinculo e que presta uma assistência mais direta a essas pacientes. Além que 

problematizar a realidade de diferentes locais e níveis de atenção para que se possa refletir 

como estão sendo implementadas as políticas públicas em saúde materno infantil no pais.  
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O ACONSELHAMENTO NA TESTAGEM RÁPIDA PARA O HIV COMO 

ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Laura Fontoura Perim246, Jeferson Ventura.247, Juliane Scarton.248, Dapine 

Neves da Silva249. 

 

Introdução: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) estão entre os problemas 

de saúde pública mais comum em todo o mundo, inclusive no Brasil. O HIV não é mais 

vista como uma doença mortal, não há ídolos, nem nomes conhecidos morrendo pela 

doença. O doente de Aids ganhou sobrevida e melhor qualidade de vida. No entanto, o 

que é um alento para aqueles vivendo com HIV-Aids, tornou-se um entrave para a 

prevenção, já que a doença passou a ser vista como qualquer outra enfermidade crônica.  

Entre as múltiplas atuações do enfermeiro, podemos destacar a realização de testes 

rápidos que proporciona ao usuário o conhecimento de seu estado sorológico, 

intensificando as ações da linha do diagnóstico e cuidado de enfermagem. Referente aos 

testes rápidos anti-HIV, diversas justificativas corroboram o uso dos mesmos, como a 

metodologia de testagem que é simples e produz resultado em, no máximo, 30 minutos; 

são acondicionados separadamente, permitindo a testagem individual; apresentam 

sensibilidade e especificidade similares aos Elisa (EIA) e Westem Blot (WB)¹. O 

aconselhamento pré e pós testagem proporciona ao Enfermeiro a oportunidade de realizar 

ações de educação em saúde relacionado á prevenção das Infecções Sexualmente 

Transmissíveis, inclusive o HIV. Uma das ações mais importantes a serem desenvolvidas 

pelo enfermeiro no protocolo de testagem é o aconselhamento em seus momentos 

distintos: pré e pós-testagem¹. O profissional de enfermagem capacitado e sensível torna 

o aconselhamento um processo de escuta ativo, gerando relação de confiança com o 

usuário minimizando dilemas decorrentes do resultado. A qualidade desse processo 
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permite ao profissional avaliar situações de exposição ao risco de infecção pelo HIV e 

outras IST e a oportunidade de se preparar para receber o diagnóstico de HIV ou para a 

adoção das medidas de prevenção dessa infecção e de outras IST². No município de Rio 

Grande, a descentralização do teste rápido como estratégia de diagnóstico precoce do 

HIV, iniciou em 2007 e hoje temos a cobertura de 100% dos Serviços de Saúde do 

município. Objetivo(s): Relatar a experiência do Enfermeiro durante a testagem para 

diagnóstico do HIV, com enfoque nas ações de aconselhamento como estratégia de 

prevenção em saúde. Metodologia: Relato de experiência desenvolvido por meio da 

atuação da Enfermeira do Programa Municipal de IST/AIDS/HV do município de Rio 

Grande, durante o ano de 2018 na realização de teste rápido e aconselhamento nos grupos 

prioritários e população em geral. Resultados: Durante minha atuação, na realização dos 

Testes Rápidos, tornou-se possível a percepção da importância do aconselhamento ao 

usuário, possibilitando ao Enfermeiro o enfoque no discurso vinculado a conscientização 

e prevenção ao HIV e demais ISTs. O município de Rio Grande apresenta, hoje, todas as 

Unidades de Saúde com oferta de testes rápido, realizado pelo Enfermeiro treinado e 

qualificado, que atua no aconselhamento pré e pós teste, coleta e leitura do exame. Uma 

das vantagens da testagem ofertada na atenção básica, em campanhas específicas e 

demanda livre é o alcance de um quantitativo maior da população, tendo em vista que 

estes não precisam buscar a unidade especificamente para o teste.  Algumas situações me 

mostraram que alguns profissionais não se sentem seguros para a realização da testagem, 

ao lidar com um resultado reagente. Minha experiência demonstrou que não dispomos de 

uma fórmula específica para a qualificação do aconselhador. Cada situação é única e o 

que nos assegura, para um diagnóstico de HIV positivo, é o conhecimento da Rede de 

Cuidado específica do nosso município e que hoje a pessoa soropositiva não recebe um 

diagnóstico de morte, pelo avanço do tratamento com antirretrovirais. Discussão: O 

estímulo à realização da testagem rápida tem sido considerada uma das estratégias para 

prevenção da transmissão das ISTs e diminuição da morbidade e mortalidade, observa-

se, ainda, que a utilização da metodologia do teste rápido está associada ao aumento do 

acesso ao diagnóstico das ISTs³. A implantação da realização de testes rápidos com o 

estabelecimento de linhas de cuidado qualifica e proporciona maior resolubilidade e 

qualidade no atendimento, o desenvolvimento de atividades de educação em saúde, 

acolhimento, ações de prevenção e de cuidado à saúde sexual do usuário. O 

aconselhamento é descrito pelo momento de escuta do profissional e possibilidade de 

intervenção com foco principal na prevenção4. A possibilidade de troca fornece 

informações para o usuário, como os avanços no tratamento ao HIV e as ações vinculadas 

á Atenção a Pessoa Vivendo com HIV/AIDS do município. Conclusão: O 

aconselhamento é uma ferramenta que proporciona ao Enfermeiro ações de promoção e 

prevenção em saúde por meio do momento da conversa antes da realização do teste e 

outro após o teste. Nessa perspectiva, admite-se que a realização do teste rápido para o 



 

HIV deve ir além de uma técnica, é necessário compreender que envolvem esse 

procedimento assumem intensidade e variações que se processam de forma diferente, 

conforme o contexto³. Assim, inicia-se no momento da testagem um cuidado que seja 

transformador para o usuário do serviço. O aspecto observado referente ao 

aconselhamento pós-teste, especialmente quando o resultado é positivo, que costuma ser 

intenso, tanto para a pessoa quanto ao profissional. É fundamental que o profissional 

esteja preparado para oferecer apoio emocional, respeitando o tempo do usuário, bem 

como a reação diante do resultado. No pós-teste é necessário que o profissional preste um 

adequado suporte emocional e busque estabelecer um vínculo de confiança que contribua 

para sua adesão ao tratamento. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Torna-

se necessária a capacitação e motivação da equipe para a realização da testagem aliadas 

ás ações de educação em saúde. Cita-se como estratégia de educação em saúde as 

orientações pós-teste que possibilitam ao Enfermeiro a sistematização de informações 

sobre segurança e prevenção que fortalece o vínculo do usuário com a Equipe e direciona 

ás ações de prevenção para a realidade de cada pessoa. A educação permanente 

sistematizada voltada a implantação de tutoriais, atividades supervisionadas e planejadas 

sobre aspectos de biossegurança na realização dos testes e atualizações das Políticas 

Públicas do atendimento na promoção e prevenção ao HIV e demais ISTs a partir da 

identificação de lacunas de aprendizagem. 

 

Descritores: Enfermagem; Infecção Sexualmente Transmissíveis; Prevenção. 
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O USO DE PROTOCOLOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

UMA REVISÃO DE ESCOPO 

5.  

Joice Simionato Vettorello250, Daiane Modernel251 Xavier  Marta Regina Cézar 

Vaz252 

 

Introdução: Os enfermeiros utilizam o conhecimento técnico-administrativo adquirido 

desde a graduação para organizar e controlar o processo de trabalho. Porém, não é 

possível utilizar-se de tal base supervalorizando a gestão sem que essa esteja voltada para 

uma assistência de qualidade. Não obstante do fato de que o cuidado e o gerenciamento 

deveriam estar intrinsecamente articulados na prática profissional da enfermagem.  Rosso 

et al. 1 elucidam que os protocolos de enfermagem representam vantagens para esses 

profissionais, visto que disponibiliza um valioso material consolidado, validade e de fácil 

consulta, permitindo que eles sistematizem o cuidado ofertado, além de facilitar com sua 

tomada de decisão. Neste estudo parte-se do entendimento de que as dimensões amplas 

do processo de assistência em enfermagem tem tornado o trabalho desses profissionais 

cada vez mais complexos e, como um membro ativo de uma equipe multiprofissional 

precisa atuar com autonomia e resolutividade. Com isso, a construção de protocolos de 

assistência de enfermagem tem se intensificado nos últimos anos, com diferentes modelos 

sendo aplicados, considerando tanto diferenças regionais como área de atenção à saúde. 

Objetivo: Analisar o estado atual do conhecimento sobre o uso de protocolos como 

ferramenta de assistência em enfermagem.  Metodologia:  Para desenvolvimento do 

estudo proposto será utilizada como metodologia a Revisão de Escopo (Scoping Review), 

que de acordo com Menezes et al.2, possui como principal objetivo o mapeamento dos 

principais conceitos que apoiam uma área do conhecimento, bem como, examinar a 

natureza, extensão e/ou alcance de uma investigação/temática, e, ainda, para identificar 
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possíveis lacunas de pesquisas em determinadas áreas/temas.Nesta pesquisa serão 

considerados os artigos indexados nas bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde 

(BVS), da Lilacs e Banco de Dados de Enfermagem (BDENF), orientando a busca pelo 

problema de pesquisa levantado, o qual: Como a literatura publicada entre os anos de 

2013 a 2018 tem estudado o uso de protocolos como ferramenta de assistência em 

enfermagem? 

Para tanto, os seguintes Descritores em Saúde (DeCS) foram selecionados: Processo de 

Enfermagem; Protocolos; e Equipe de Enfermagem. Como critérios de inclusão tem-se: 

ser publicado em formato completo gratuitamente; publicados entre os anos de 2013 e 

2018. E, como critérios de exclusão tem-se: ser artigo teórico; de revisão integrativa ou 

sistemática; ser publicado fora do recorte temporal; e estar repetido nas bases de dados.  

Os artigos serão analisados a partir de uma abordagem qualitativa. O processo de análise 

de dados terá como base a análise de conteúdo proposta por Bardin, 3 escolhendo o autor 

como base por ser uma referência atual em análise de conteúdo, o que não impede de 

também fazer uso de outros autores. Resultados A partir da busca na base de dados da 

Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os descritores “Processo de Enfermagem” e 

“Protocolos” utilizando o termo de ligação “and” somente pode ser encontrado, todavia, 

este não pode ser selecionado para esta pesquisa por não estar disponível em formato 

completo eletronicamente.  Repetindo a pesquisa na base de dados modificou-se a 

estratégia de busca, utilizando dessa vez os descritores: “Protocolos” e “Equipe de 

Enfermagem” também com o termo de ligação “and”, porém, não retornou nenhum 

resultado de pesquisa. Verificando-se esses resultados, optou-se por fazer a busca com o 

descritor “Protocolos” individualmente, com o intuito de verificar se dessa forma seria 

possível alcançar resultados em artigos. Dessa vez, foi possível verificar 159 resultados. 

Delimitando-se os resultados para a enfermagem como assunto restaram 28 artigos, 

contudo, ao delimitar no recorte temporal pesquisado, novamente não foi possível 

selecionar nenhum dos artigos por não atenderem aos critérios de pesquisa. Passando para 

a base de dados da Lilacs, iniciou-se a pesquisa com os descritores “Protocolos” e “Equipe 

de Enfermagem” com o termo de ligação “and”, encontrando-se 21 resultados. Desses 

resultados, 1 artigo foi selecionado por atender aos critérios de inclusão e exclusão da 

pesquisa. Com a pesquisa realizada com os descritores “Processo de Enfermagem” e 

“Protocolos” com termo de ligação “and”, retornando um resultado, que não pode ser 

selecionado para esta pesquisa, considerando o recorte temporal como critério de 

inclusão. A mesma pesquisa foi realizada na BDENF, não retornando nenhum resultado. 

A partir dos resultados verificados, com somente 1 artigo podendo ser selecionado a partir 

dessas estratégias de pesquisa foi necessário modificá-las. Ainda na base de dados da 

BDENF a pesquisa foi feita da seguinte forma: protocolos AND processo AND de AND 

enfermagem, retornando, dessa vez, 128 resultados, os quais foram revisados um a um 

para seleção dos artigos a serem revisados neste trabalho. A partir da leitura dos títulos e 



 

resumos dos artigos 10 puderam ser selecionados para esta pesquisa, visto que 111 não 

estavam condizentes com o tema estudado, 1 estava repetido na base de dados, 4 estava 

fora do recorte temporal de estudo, 1 teve como metodologia a revisão de literatura e 1 

não estava disponível em formato completo. 

Considerando que com a mudança de estratégia de pesquisa gerou melhores resultados 

na BDENF, a pesquisa foi repetida nas bases de dados anteriores. A partir da pesquisa 

Protocolo and Enfermagem na BVSMS foram encontrados 19 resultados, sendo possível 

selecionar mais um artigo para a pesquisa, os demais não puderam ser escolhidos porque 

10 estavam fora do recorte temporal de estudo, 1 estava repetido na base de dados e 7 não 

eram condizentes com o tema pesquisado. A Lilacs não retornou novos resultados. A 

partir disso, este artigo trabalha com a análise de 11 artigos publicados entre os anos de 

2013 e 2018 que não utilizaram revisão de literatura sistemática ou integrativa como 

método de pesquisa. Discussões: Analisando os artigos foi possível perceber que seus 

protocolos têm considerado as necessidades do paciente de acordo com cada caso, bem 

como em relação à educação e à saúde, sempre enfocando no enfermeiro como o 

profissional responsável por essa orientação ao paciente e seus familiares sem esquecer-

se de suas demais atribuições como diagnóstico de enfermagem e intervenção. Conclusão 

A produção de conhecimento em relação aos protocolos de enfermagem nos últimos cinco 

anos tem girado em torno de construção, validação e tradução de protocolos, 

considerando as mais diferentes demandas da área de enfermagem, seja no atendimento 

clínico, seja no hospitalar, além de verificar-se considerações sobre processos 

administrativos. Contribuições/implicações para a Enfermagem: A construção de 

protocolos de enfermagem possibilita ao enfermeiro ferramentas para sistematizar e 

otimizar o cuidado prestado ao usuário independentemente do campo de conhecimento, 

possibilita autonomia e resolutividade nas tomadas de decisões.  

Descritores: Processo de Enfermagem. Protocolos. Equipe de Enfermagem. 
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PREVALÊNCIA DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO UTERINO 

EM MULHERES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE, RS, BRASIL. 

 

Paula Teixeira Chaves253, Caroline Passos Arruda 254, Larissa Merino 

Mattos3, Suelen da Cunha Dias4, Daiane Farias da Silva5 

 

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero possui alta incidência no Brasil sendo o 

terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte por câncer 

entre mulheres no país1. O exame de Prevenção de Câncer Cérvico Uterino, ou 

“Papanicolaou”, é um teste de detecção de alterações em células cervicais uterinas 

utilizado como rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras3. É 

considerada a principal estratégia de diagnóstico precoce de lesões intra-epiteliais, antes 

da manifestação dos sintomas2 e realizado em instituições de Atenção Primária à Saúde 

(APS) por profissionais capacitados, como o enfermeiro. A técnica é considerada de baixo 

custo e alta prevenção, pois permite identificar lesões precursoras antes de se tornarem 

invasivas, conferindo 70% de cura quando diagnosticado nas fases pré-invasivas ou 

iniciais1 Através da sua realização é possível antecipar o diagnóstico e reduzir a 

mortalidade por câncer do colo do útero2. O intervalo entre os exames deve ser de três 

anos, após dois exames negativos com intervalo anual, e o início da coleta deve ser aos 

25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual3. Os exames devem 

seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem 

pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos3. Para mulheres 
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com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar 

dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres 

podem ser dispensadas de exames adicionais3. Dentre os resultados obtidos através dos 

laudos, é possível identificar achados microbiológicos como Lactobacilos sp. e Cocos, 

que são considerados achados normais por serem bacilos que fazem parte da microbiota. 

Na ausência de sinais e sintomas, sua presença não caracteriza infecção que necessite de 

tratamento3. Também é possível identificar microorganismos como Gardnerella 

vaginalis, Trichomonas sp. e Cândida sp. O resultado de atrofia com inflamação, sem 

atipia associada, é um achado normal do período climatérico e somente demanda atenção 

ginecológica caso esteja associado a sintomas como secura vaginal e dispareunia. 

Resultados com registro de “ASC-US” – células escamosas atípicas de significado 

indeterminado e “ASC-H” – células escamosas atípicas não podendo se excluir lesão de 

alto grau, definem achados citológicos caracterizados pela presença de alterações 

celulares insuficientes para o diagnóstico de lesão intraepitelial3. O município de Rio 

Grande possui 35 equipes de Saúde da Família, todas elas com profissional capacitado 

para a realização do exame preventivo do colo uterino. A coleta da amostra é feita por 

meio da captação de células da ectocérvice com a espátula de Ayre e células da 

endocérvice com escova endocervical2. O material coletado é disposto em lâmina de 

microscópio através da realização de um esfregaço e fixado com fixador específico. Após 

a realização da coleta, a lâmina é armazenada adequadamente e encaminhada para o 

serviço de Saúde da Mulher do município, que direciona o material para um laboratório 

de patologia para análise. Os laudos emitidos são encaminhados às respectivas unidades 

e entregues às pacientes. A equipe de saúde da unidade participante da pesquisa tem como 

rotina a busca ativa das pacientes cujos laudos apresentam alterações para que os 

encaminhamentos e condutas oportunas sejam realizados o mais precoce possível. 

OBJETIVO: O presente estudo tem como objetivo identificar a prevalência de mulheres 

que realizaram o exame Papanicolaou em uma unidade de saúde de Rio Grande e 

identificar as alterações citopatológicas e microbiológicas encontradas. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo por meio da análise de dados 

com o uso de estatística descritiva, que possibilitou definir o percentual de mulheres que 

realizaram o exame citopatológico durante o ano de 2018 em uma Unidade Básica de 

Saúde da Família do município de Rio Grande, no extremo sul do Brasil, bem como 

estabelecer os resultados identificados nos laudos dos exames. A coleta de dados foi feita 

a partir dos livros de registros de exames citopatológicos existentes na unidade, que são 

preenchidos no momento da realização do exame pelo profissional que está responsável 

pelo procedimento, onde são registrados dados de identificação e, após o retorno dos 



 

laudos, são anotados os resultados e a conduta frente aos mesmos. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO: No ano de 2018 a unidade registrou um total de 820 mulheres cadastradas 

com idade entre 25 e 64 anos, faixa etária preconizada para a realização do exame 

citopatológico, porém, apenas 22% desta população realizou a coleta durante este 

período. Apesar da indicação desta faixa, mulheres com idade inferior a 24 e superior a 

64 anos também procuraram pela coleta. No total, a área de cobertura possuía 1474 

mulheres cadastradas com 15 anos ou mais e foram registradas 234 coletas no ano de 

2018, representando 15,9% desta população, o que mostra uma baixa adesão ao exame. 

Do total de exames realizados, 16,7% foram feitos em mulheres de 15 a 24 anos, 

representando 10% da população desta faixa etária, 77,3% em mulheres dos 25 aos 64 

anos e 6% nas mulheres acima de 65 anos, que correspondia a 5,3% do total da faixa 

etária. Os principais fatores relacionados à baixa adesão das mulheres ao exame 

preventivo são a vergonha e o medo de realizá-lo associado ao fato de não acharem 

importante a coleta do exame4. Atrelado a isto, o desconhecimento das mulheres sobre o 

câncer do colo do útero é um fator que contribui, de forma significativa, para o aumento 

dos casos de câncer cervicouterino.  As mulheres procuram realizar o exame quando 

apresentam sintomas como corrimento e prurido vaginal, e aguardam o aparecimento 

desses e outros sintomas para a realização do exame contra o câncer cervicouterino5. 

Quanto aos laudos de resultados, 48,1% identificaram Lactobacillus sp., 36,6% Cocos, 

11,6% Gardnerella vaginalis e 1,39% Candida sp.. Não foi encontrado nenhum resultado 

de Trichomonas sp.. O achado de células atípicas de significado indeterminado foi 

registrado em 4,2% dos laudos. Foi identificado atrofia com inflamação em 8,3% dos 

resultados. Apenas um resultado de Neoplasia Grau I e um de Neoplasia Grau II e III foi 

registrado, representando cada um destes 0,46% do total dos laudos. CONCLUSÕES: A 

prevalência de resultados normais foi maior, comparado com resultados alterados, porém 

a cobertura de exames citopatológicos na população feminina é baixa. As mulheres da 

faixa etária indicada para o rastreamento foram as que mais aderiram ao exame. Como 

forma de aumentar a captação das mulheres para a coleta, sugere-se a adoção de 

estratégias como a realização de mutirões de coleta em dias e horários alternativos, de 

forma a contemplar as trabalhadoras, assim como a intensificação das orientações durante 

as consultas, grupos educativos e visitas domiciliares sobre a importância da realização 

do exame como maneira de rastrear o câncer de colo uterino, informando os números 

alarmantes de casos registrados no país. Além disso, a orientação clara sobre o 

procedimento pode tranquilizar a mulher e encorajá-la a realização do procedimento sem 

que haja dúvidas e receios, possibilitando o aumento da adesão das mesmas. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Através deste 



 

trabalho busca-se alertar as equipes de saúde sobre a importância de intensificar as 

estratégias de captação de mulheres para a coleta do Papanicolaou, tendo em vista que a 

baixa adesão é frequente nas unidades e o exame preventivo é a maneira mais eficaz de 

rastreamento do câncer de colo uterino. 

 

Descritores: Enfermagem. Saúde da Mulher. Teste de Papanicolaou 
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PROTOCOLO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: 

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS DE UMA UNIDADE DE 

EMERGÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL 

Carolina de Souza Carvalho Serpa Santos255, Juliete Suana Carneiro256, 

Karen Oliveira Nunes³, Luciane Ibiapina Paz4, Marlise Capa Verde de 

Almeida Mello5 

 

Introdução: O termo Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é designado aos indivíduos 

com quadro clínico ou laboratorial de isquemia aguda, decorrente do desequilíbrio entre 

a oferta e a demanda de oxigênio para o miocárdio, sendo, em sua maioria, provocada por 

instabilização de uma placa aterosclerótica. Dessas, o infarto agudo do miocárdio (IAM) 

encontra-se como uma das causas mais frequentes de morte no mundo e o Brasil está 

entre os 10 países com maior índice de morte por doenças cardiovasculares (1;3). Objetivo: 

avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca do protocolo de 

atendimento de pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio preconizado pelo Ministério 

da Saúde (MS). Metodologia: Pesquisa descritiva exploratória do tipo prospectiva com 

abordagem quantitativa. Realizada no Pronto Socorro do Hospital Regional do Gama/DF, 

no período de maio a julho de 2015. Participaram 18 enfermeiros. Utilizado o método da 

amostragem não-casual, por meio da amostragem por conveniência. O instrumento 
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constituiu-se de um questionário semiestruturado, elaborado pelas próprias 

pesquisadoras, a partir do protocolo do MS de 2011, referente à linha do cuidado do IAM 

na rede de atenção às urgências. O questionário subdividiu-se em duas partes: 

identificação dos participantes e  conhecimento quanto ao protocolo, abordando 10 

quesitos relativos a realização de curso/capacitação para atendimento a SCA, existência 

de protocolo na unidade de estudo, conceito de SCA, abordagem do paciente com IAM, 

realização de Eletrocardiograma (ECG), tempo porta-agulha, tempo porta-balão, 

diagnóstico, marcadores bioquímicos de necrose miocárdica e abordagem terapêutica. A 

análise dos dados consistiu num levantamento descritivo e individual das alternativas 

corretas assinaladas, categorizando os resultados em satisfatório ou não satisfatório. O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências 

de Saúde, sob o CAAE nº 44627715.8.0000.5553. Resultados: Participaram 10 (56%) 

profissionais do sexo feminino e oito (44%) do sexo masculino. A faixa etária mais 

frequente foi de cinco (27,78%) profissionais de dois grupos etários (entre 24 a 29 e 36 a 

41 anos). Quanto ao tempo de formação, seis (33,3%) profissionais tinham de 0 a 5 anos 

e de 6 a 10 anos de formação. Com relação ao tempo de trabalho no pronto socorro, a 

maioria (n=7, 38,88%) trabalham na unidade de 1 a 3 anos e, no que se refere à 

especialização em Urgência e Emergência, apenas cinco (27,77%) enfermeiros possuía. 

Quanto a capacitação em relação ao atendimento das SCA, a maioria dos entrevistados 

(n=6, 33,33%) afirmaram que receberam um curso aplicado pela equipe do Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgências. Observou-se que 12 (66,67%) entrevistados 

afirmaram conhecer o protocolo de atendimento a pacientes com SCA, e seis (33,33%) 

desconheciam a existência desse protocolo no seu setor. Com relação ao conceito das 

SCA, a maioria dos profissionais (n=11, 61,11%) obteve resposta insatisfatória. Do total 

de profissionais entrevistados, 13 (72,22%) responderam satisfatoriamente a respeito dos 

critérios necessários para se diagnosticar um paciente com IAM. Quanto a abordagem 



 

inicial do IAM e seus respectivos sinais e sintomas, 14 (77,78) enfermeiros entrevistados 

responderam satisfatoriamente. Dezessete profissionais (94,44%) souberam responder 

acerca do tempo para realização do ECG e com relação aos biomarcadores específicos, 

todos os profissionais responderam corretamente. Ao que se refere a definição de tempo 

porta-agulha, 15 profissionais acertaram (83,33%) e com relação ao tempo preconizado 

para administração dos trombolíticos, 12 profissionais estavam cientes do tempo correto 

(66,67%). Foi questionado também sobre o tempo porta-balão, 83,33% (n = 15) 

reconhecia esse tempo. Quanto o tratamento medicamentoso, predominou uma avaliação 

satisfatória em 100% dos entrevistados, corroborando que os mesmos se encontram aptos 

ao correspondente suporte terapêutico mencionado no protocolo vigente do MS. 

Discussão: o estudo demonstrou uma população predominantemente feminina. Quanto a 

faixa etária, houve um predomínio de profissionais mais jovens e que muitos não 

possuíam nenhum tipo de treinamento, o que pode levar a execução inadequada do 

trabalho, causando prejuízos à saúde de terceiros (4;5). Os dados sugerem que, apesar de 

instituído o protocolo, ele ainda não é de conhecimento de todos os enfermeiros, o que 

aponta um déficit na transmissão de informações, seja por parte da equipe de educação 

continuada que pode não conseguir abranger toda a equipe, ou mesmo por não haver a 

divulgação de um fluxograma do protocolo no setor. Importante discussão é o tempo de 

abordagem inicial ao IAM, o qual tem relevância significativa na assistência de 

enfermagem a tempo de garantir uma melhor sobrevida do paciente, tal fato explica-se 

pela comprovação científica de que o risco de morte após o início dos sintomas é 

aumentado na primeira hora do evento. Diante disso, a realização do ECG e sua respectiva 

interpretação nos primeiros 10 minutos torna-se crucial, é fundamental que o enfermeiro 

tenha habilidade técnica para interpretar um exame de ECG (3). No que se refere aos 

biomarcadores necessários para o diagnóstico do IAM, é imprescindível que os 

enfermeiros tenham conhecimento acerca da terapêutica medicamentosa e de reperfusão, 



 

a fim de desenvolver um plano de cuidados que permita assistir aos clientes em suas 

particularidades. Nesse âmbito constatou-se que os profissionais avaliados obtiveram um 

aproveitamento satisfatório na identificação das ações prioritárias durante o atendimento 

no que tange o tempo de realização do trombolítico, da angioplastia primária e das 

condutas de abordagem sintomatológica (2). Conclusão: Observou-se que a maioria dos 

profissionais entrevistados encontra-se apto para atuarem de forma eficaz e hábil na 

abordagem do paciente com suspeita ou confirmação de IAM. O estudo apesar de 

demonstrar boa aptidão dos enfermeiros, destaca a importância do aprimoramento e 

reciclagem constante dos conhecimentos a respeito do assunto bem como a necessidade 

de mais estudos que busquem a atuação da enfermagem no atendimento ao paciente 

infartado. Contribuições/ implicações para a enfermagem: O estudo comprova o papel 

fundamental do enfermeiro no atendimento destes pacientes, sendo prioritário implantar 

ações com o objetivo de identificar onde estão os problemas, causas e riscos, desdobrando 

suas habilidades e garantindo assim uma atenção eficaz na procura ou controle de 

problemas, prevenindo ou retardando agravos. Além disso, é imprescindível seu papel 

gerenciador com sua equipe e outros profissionais da saúde, coordenando a abordagem 

efetiva e, para tal, faz-se necessário conhecimento atualizado para fornecer segurança e 

habilidades na aplicação destes cuidados a esta clientela. 

Descritores: Infarto do Miocárdio; Cuidados de Enfermagem; Síndrome Coronariana 

Aguda. 
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS ACERCA DA AUDITORIA E DOS 

REGISTROS DE ENFERMAGEM 

Júlia Torres Cavalheiro257, Paola Morais Pereira258, Clarice Alves Bonow259, 

Marta Regina Cezar-Vaz260. 

Introdução: A auditoria em enfermagem é considerada uma importante ferramenta de 

gestão para o enfermeiro, pois sua utilização consiste em uma estratégia de controle da 

qualidade da assistência em enfermagem.1 Além disso, apresenta-se relevante para a 

organização dos serviços hospitalares uma vez que através dos registros de enfermagem 

permite avaliar de forma consistente aspectos éticos, legais e administrativos.2 Outro 

aspecto importante da auditoria em enfermagem é a avaliação da equidade dos serviços 

prestados, ou seja, análise da distribuição de recursos de forma igualitária entre os 

usuários do serviço de saúde.1 Objetivo(s): O presente estudo busca Analisar a percepção 

de enfermeiros acerca da auditoria e da importância dos registros de enfermagem, com 

vistas à qualidade da assistência prestada. Metodologia: Estudo de caráter exploratório-

descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido em um hospital filantrópico e Rede 

Básica de Saúde do Município de Uruguaiana-RS. A coleta de dados foi realizada no 

período de janeiro a março de 2015. A população de estudo foi constituída por 

enfermeiros da área hospitalar e da rede básica de saúde. Estimou-se uma população de 

60 enfermeiros na rede hospitalar e 35 enfermeiros na atenção básica, totalizando assim 

a população do estudo com 95 enfermeiros.  A coleta de dados foi realizada através de 

um formulário estruturado com questões objetivas que abordaram a  percepção dos 

sujeitos acerca da Auditoria de Enfermagem e a importância dos registros de enfermagem 

no prontuário do paciente, para avaliação da qualidade da assistência prestada. Os dados 

do formulário foram tratados por meio de análise descritiva, com a realização de 

frequências, porcentagem, médias e desvio padrão. Foi realizado teste estatístico não 

paramétrico Qui Quadrado. Foi utilizado para análise estatística o software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 19.0. Foram respeitados os preceitos éticos 

conforme a Resolução n°466/12.3 Resultados: Participaram do estudo 95 enfermeiros, 

sendo a média de idade dos participantes de 34,29 anos, com idade mínima de 23, máxima 

de 59 anos e desvio padrão de ±9,36. Destes, apenas 6% do sexo masculino e 94% do 
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sexo feminino. Dos enfermeiros pertencentes aos serviços de saúde pública, 46,3% eram 

funcionários das unidades básicas de saúde, unidades de estratégia de saúde da família e 

demais setores da Secretaria Municipal de Saúde e 53,7% do hospital do município. 

Segundo dados analisados relativos a prática da Auditoria em Enfermagem na rede 

pública de saúde, observou-se que os enfermeiros possuem um consenso na maioria das 

questões apresentadas, concordando com as afirmativas acerca das concepções, métodos 

e finalidade da auditoria onde relevam que a auditoria, através da avaliação dos registros 

de enfermagem, torna-se de suma importância para a manutenção da qualidade da 

assistência. Observaram-se, também, algumas divergências nas opiniões dos enfermeiros 

acerca da formação e função do enfermeiro auditor, esta ficou restrita a análise 

burocrática e lógica financeira.  Discussão: Observou-se a exigência por parte das 

instituições de saúde, da atuação dos enfermeiros e outros profissionais da saúde na área 

contábil e financeira, com o intuito de adequar os custos e otimizar recursos mediante 

enfoque empresarial e mercadológico.3 Este mesmo enfoque começa a gerar uma 

perspectiva de qualidade, pois já se percebe, um movimento quanto ao posicionamento 

favorável dos enfermeiros à qualidade do serviço prestado.4 Com relação aos registros de 

enfermagem, uma das fontes de dados para a realização da auditoria, nota-se que eles 

devem fazer parte do planejamento do trabalho da equipe de enfermagem, pois 

minimizam desperdícios, documentam o padrão do atendimento prestado e defendem 

legalmente os profissionais e a instituição, na medida em que a manutenção de dados 

armazenados podem complementar posteriormente o trabalho do paciente.5 

Conclusão(ões): Verificou-se, a partir das perspectivas dos entrevistados  que a 

concepção da auditoria de enfermagem na atualidade está focada em uma visão 

burocrática de cunho contábil e financeiro, tendo em vista a sustentação econômica da 

instituição. Porém os participantes da pesquisa concordam totalmente que a auditoria em 

enfermagem deve estar voltada para avaliar a qualidade da assistência que esta sendo 

prestada a estes usuários dos serviços de saúde, entretanto a realidade ainda torna-se 

divergente.Contribuições/implicações para a Enfermagem: Com a vivência durante a 

pesquisa e análise dos resultados, evidencia-se uma perspectiva futura de mudança na 

configuração atual da auditoria de enfermagem que se deve principalmente às exigências 

do mercado em saúde que busca desenvolver uma lógica de gestão da qualidade. Mas 

para que a avaliação da qualidade em saúde seja incorporada, a análise dos dados deste 

estudo permite dizer que haverá necessidade de investimentos na formação e atualização 

dos enfermeiros para a função de auditoria, bem como na realização de outros estudos 

científicos.  

Descritores: Enfermagem; Registro de Enfermagem; Auditoria Médica. 

Área Temática: inserir aqui uma das 3 áreas temáticas do evento.  
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QUESTIONÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DA FADIGA EM TRABALHADORES: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Diego Duro Braga261, Clarice Alves Bonow262, Marta Regina Cezar-Vaz263, 

Júlia Torres Cavalheiro264. 

 

Introdução: Atualmente quando falamos em fadiga, não há um conceito fechado para 

definir a mesma. Definir um conceito fechado para descrever a fadiga não é uma tarefa 

fácil e isso se dá pelo fato de existir uma grande quantidade de sinônimos associados ao 

termo. Os profissionais da saúde atribuem vários termos à fadiga, sendo alguns deles: 

astenia, letargia, exaustão, sensação de fraqueza, cansaço extremo e falta de motivação. 

Ainda, na literatura científica encontram-se como definições de fadiga: “sensação 

subjetiva de cansaço físico ou exaustão desproporcional ao nível de atividade”; 

“dificuldade ou incapacidade de iniciar uma atividade (percepção de fraqueza 

generalizada)”; “redução da capacidade em manter uma atividade (cansaço fácil)”; e 

“dificuldade de concentração, problemas de memória e estabilidade emocional (fadiga 

mental)”1,2. Sendo assim, a fadiga ganha espaço nos estudos envolvendo a saúde do 

trabalhador, pois é um fator que contribui para o acontecimento de acidentes de trabalho 

e também para o adoecimento do trabalhador. Cabe ressaltar que justamente por essa 

gama de interpretações do que é a fadiga que sua avaliação em geral se dá de forma 

subjetiva e autorreferida pelo próprio trabalhador, através de questionários elaborados 

que de preferência devem conter questões que contemplem essas diversas dimensões da 

fadiga e também o seu nível3,4. Objetivo(s): Identificar questionários para avaliar a fadiga 

em trabalhadores. Metodologia: A recomendação PRISMA foi utilizada como checklist 

para auxiliar na construção da revisão. O objetivo principal do PRISMA é auxiliar os 

pesquisadores a construírem um melhor relato de revisões sistemáticas e meta-análises5. 

Sendo assim, para o levantamento desses dados sobre os questionários para avaliação da 

fadiga foi realizada busca nas seguintes bases de dados: LILACS e MEDLINE/PubMed. 

É importante ressaltar que a pesquisa não se deteve a trabalhadores enfermeiros ou da 

área da saúde e sim em trabalhadores no geral, também não foi selecionado um período 
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de publicação, para conseguir abranger os mais variados questionários de mensuração da 

fadiga. Os critérios de inclusão foram: artigos originais que abordassem a avaliação da 

fadiga e indicassem o questionário utilizado para a sua avaliação, estudos realizados com 

humanos e publicados em português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão 

abrangeram: artigos que apresentassem questionários não aplicáveis a diferentes tipos de 

trabalhadores. O período em que se sucedeu a revisão foi de maio a julho de 2018 e foram 

utilizados descritores controlados e não controlados visto que percebeu-se que uma 

grande quantidade de artigos publicados utilizavam descritores não controlados. Os 

descritores em português utilizados foram os seguintes: Trabalhadores (DeCS); Fadiga 

(DeCS); Avaliação (livre); Escala (livre); Questionário (livre) e Instrumentos (livre), 

também foram utilizados os mesmos descritores em inglês: Workers; Fatigue 

(MeSHTerms); Evaluation; Scale; Questionnaire(MeSHTerms) e Instrument. A busca na 

base de dados LILACS ocorreu por meio do portal BVS, pois diretamente no site da base 

não há a opção de usar mais de três descritores. No portal foram utilizados os descritores 

da seguinte forma: Trabalhadores AND Fadiga AND Avaliação OR Escala OR 

Questionário OR Instrumento. Após obtenção dos resultados, a busca era direcionada 

para a base de dados LILACS clicando no ícone ao lado da base, e assim foi feito com os 

mesmo descritores em inglês: Workers AND Fatigue AND Evaluation OR Scale OR 

Questionnaire OR Instrument. Os resultados das buscas nas duas línguas foram somados, 

totalizando351 artigos. Já na MEDLINE/PubMed foram organizados três blocos para a 

busca, o primeiro era formado pelo descritor Workers, o segundo pelo descritor Fatigue 

e o terceiro pelo conjunto de descritores Evaluation, Scale, Questionnaire e Instrument, 

combinados com o operador booleano OR ficando da seguinte maneira: Workers AND 

Fatigue AND Evaluation OR Scale OR Questionnaire OR Instrument, e também foram 

utilizados os seguintes filtros: estudos com humanos e publicados nos idiomas português, 

inglês e espanhol,  resultando em 56 artigos. A fim de facilitar o processo de leitura dos 

títulos dos artigos, os mesmos foram importados para o software Zotero. Resultados: 

Foram identificados 407 artigos, desses, após aplicação dos critérios de 

inclusão/exclusão, restaram 254 para a leitura dos títulos e resumos. Após retirar os 

duplicados e ler os títulos e resumos restaram 67 para leitura na íntegra. Após nova 

aplicação dos critérios restaram 26 artigos que compuseram a revisão. Durante leitura dos 

artigos na íntegra, foram identificados 21 questionários para avaliação da fadiga em 

trabalhadores, sendo eles: Questionário de Avaliação da Fadiga de Yoshitake; Índice de 

Capacidade para o Trabalho (ICT); Questionário Bipolar de Avaliação da Fadiga; 

Questionário de Percepção de Fadiga; Questionário de Fadiga de Chalder; Escala de 

Tecnoestresse; Escala Sintomática de Estresse; Padrões Subjetivos de Fadiga; 

Investigação de Efeitos Referidos; Prova de Sintomas Subjetivos de Fadiga; Questionário 

Auto Aplicado da Fadiga; Escala de Necessidade de Descanso; Questionário Duke; 

Checklist of Individual Strength; Questionário Multidimensional da Fadiga; Perfil de 



 

Estados de Humor; Escala da Fadiga Crônica; Escala de Severidade da Fadiga; Belasting 

Monotonie Saturation (BMS II); Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional e Escala 

Sintomática de Estresse. Desses questionários, 11 (52,39%) são traduzidos, adaptados e 

validados para o português, um (4,76%) não foi traduzido nem adaptado para o português 

e nove (42,85%) são apenas adaptados para o português, não sendo encontrada a 

validação. Dos instrumentos validados para o uso em trabalhadores no Brasil, dois 

aparecem em maior quantidade nos estudos, ambos com cinco estudos (17,85%) sendo 

eles: Questionário de Fadiga de Chalder e Checklist of Individual Strength. Ambos são 

questionários validados e autoaplicáveis que separam a percepção da fadiga em física e 

mental, assim como apresentam um score para as mesmas, mensurando os níveis da 

fadiga, bem como, o risco para o desenvolvimento da síndrome da fadiga. Eles são 

amplamente utilizados não apenas em trabalhadores pelo fato de conseguir abarcar mais 

de uma dimensão da fadiga. Discussão: É possível identificar através da revisão que a 

avaliação da fadiga é de suma importância para minimizar o adoecimento dos 

trabalhadores bem como os acidentes de trabalho que podem ser iminentes quando há 

presença de tal condição. Para tanto, os questionários são de grande valia para que se 

possa identificar a presença da fadiga nos trabalhadores e elaborar estratégias para 

minimizá-la e consequentemente melhorar a saúde dos trabalhadores1,2,3. Ainda, mais 

questionários que abordam as multidimensões da fadiga são necessários assim como a 

abordagem dos níveis de fadiga e suas consequências. Sendo assim, a partir da presente 

revisão nota-se que muitos dos questionários utilizados para a avaliação da fadiga em 

trabalhadores ainda precisam ser validados e adaptados para serem utilizados em 

trabalhadores no Brasil, pois de todos os que foram elencados apenas 52,39% foram 

adaptados, traduzidos e validados para o uso no país. Conclusão(ões): Conclui-se que a 

quantidade limitada de questionários presentes na literatura que podem ser utilizados em 

trabalhadores é muito pequena, visto que grande parte se aplica ao uso em pacientes com 

as mais diversas patologias e não aos trabalhadores. Ainda, são necessários mais estudos 

de tradução, adaptação e validação desses questionários para que assim tenhamos mais 

variedades de questionários para avaliar essa condição nas mais diversas classes de 

trabalhadores. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Conhecer o perfil dos 

questionários para a avaliação da fadiga em trabalhadores é de fundamental importância 

para os pesquisadores em enfermagem, pois dessa maneira eles podem ser utilizados em 

pesquisas para entender a fadiga e para auxiliar na elaboração de intervenções para 

minimizar os danos ocasionados pela fadiga na saúde dos trabalhadores. 

 

Descritores: Fadiga; Trabalhadores; Revisão 

Seminário de Pós- Graduação 



 

Referências 

1. Borges JA, Quintão MMP, Chermount SSMC, Filho, HTFM, Mesquita ET. Fadiga: 

Um Sistema Complexo e seu Impacto no Câncer e na Insuficiência Cardíaca. 2018; 31(4): 

433-442. 

2.Zwarts MJ, Bleijenberg G, van Engelen BG. Clinical neurophysiology of fatigue. 

ClinNeurophysiol. 2008;119(1):2-10. 

3.Noakes TD, Gibson ASC. Logical limitations to the “catastrophe” models of fatigue 

during exercise in humans.Br J Sports Med. 2004; 38(5): 648-649. 

4. Maughan D, Toth M. Discerning primary and secundary factors responsible for clinical 

fatigue in multisystem diseases. Biology (Basel). 2014;3(3):606-22. 

5. Galvão TF, PansaniTSA,Harrad D. Principais itens para relatar Revisões sistemáticas 

e Meta-análises: A recomendação PRISMA. Epidemiol. Serv. Saúde. 2015; 24(2): 335-

342. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE 

INAPROPRIADOS E INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS EM PESSOAS IDOSAS 

CADASTRADAS EM UNIDADES DE ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

Bibiane Moura da Rosa1, Bárbara Tarouco da Silva2, Marina Quaresma da Silva3 

 

Introdução: O envelhecimento pode ser compreendido como um processo de 

degradação progressiva e diferencial, marcado pelas questões demográficas, as 

quais versam a redução das taxas de mortalidade e queda das taxas de natalidades 

que levaram a modificações na estrutura etária da população1. Em consonância com 

as mudanças do perfil etário, o número de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT) está em ascensão, resultando na utilização de vários medicamentos como 

forma de tratamento. Desse modo, o uso de cinco ou mais medicamentos configura-

se como polifarmácia2. A polifarmácia, a sobrecarga de doenças e as alterações 

fisiológicas próprias do processo de envelhecimento levam a pessoa idosa a compor 

o grupo de risco para utilização de medicamentos inapropriados, tendo maior 

probabilidade de apresentar ocorrência de interações medicamentosas e reações 

adversas aos medicamentos3.Objetivos:identificar os medicamentos 

potencialmente inapropriados por meio dos Critérios de Beers, prescritos para 

pessoas idosas, cadastradas em Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) da 

área rural e urbana do município de Rio Grande/RS; identificar a frequência de 

interações medicamentosas nas prescrições; descrever as possíveis interações 

medicamentosas envolvendo esses medicamentos; verificar associação entre a 

presença de doenças crônicas com o uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados. Metodologia:utilizou-se o método do estudo documental, 

exploratório, descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em sete Unidades 

de Estratégia Saúde da Família (ESF), contemplando zona urbana e rural, da cidade 

do Rio Grande/RS Brasil. Utilizou-se 602 prontuários de pessoas idosas. A coleta 

dos dados ocorreu entre maio a agosto de 2018, por meio de um instrumento de 

caracterização sociodemográfica e de saúde das pessoas idosas. Foram realizadas 

análises estatística descritiva e inferencial, para o tratamento dos dados 

sociodemográficos, e análise por meio dos Critérios de Beers de 2015 para 



 

identificar as medicações potencialmente inapropriadas prescritas para as pessoas 

idosas. Utilizou-se, ainda, a base de dados Micromedex para verificar e descrever 

as interações medicamentosas existentes e teste do Qui-quadrado (p<0,05). O 

projeto obteve parecer favorável pelo Comitê de Ética em Pesquisa na área da saúde, 

sob o n°117/1018.Resultados: evidenciou-se predomínio do sexo feminino 396 

(66%), faixa-etária entre 60-69 anos 309 (51,5%), pessoas idosas casadas 318 

(53%), alfabetizadas 429 (71,5%) e aposentadas 444 (74%). A doença crônica mais 

prevalente foi a hipertensão arterial sistêmica, em 480 (80%) da população 

estudada, seguida do diabetes mellitus 194 (32,3%). Verificou-se que 374 (62,3%) 

dos idosos apresentaram prescrição de um ou mais medicamento potencialmente 

inapropriado. Quanto a classe de medicamento considerado potencialmente 

inapropriado, destacou-se os referentes ao sistema nervoso central 41(10,9%). Dos 

medicamentos potencialmente inapropriados, 102 (26,9%) apresentaram alguma 

interação medicamentosa. Em relação às interações medicamentosas encontradas 

entre os medicamentos potencialmente inapropriados, o presente estudo evidenciou 

maior prevalência entre os medicamentos prescritos para o Sistema Nervoso Central 

41 (10,9%). Quanto aos medicamentos que mais interagem com outros fármacos 

cita-se: alprazolam, amitripitilina, bromazepam, clonazepam, diazepam, duloxetina, 

imipramina, paroxetina, risperidona, sertralina e valproato. Verificou-se associação 

estatísticamente significativa (p<0,05), entre uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados para idosos e as doenças crônicas Hipertensão Arterial, 

Hipercolesterolemia, Depressão e Ansiedade.Discussões: de modo em geral o 

presente estudo aproxima-se dos demais achados na literatura, entretanto, ressalta-

se que o percentual de mulheres idosas que procuram os serviços de saúde para 

avaliações rotineiras tem aumentado4. Em relação a doença crônica mais prevalente, 

houve consonância com estudo realizado em Minas Gerais, com 385 pessoas idosas 

no contexto da atenção primária, que identificou alta prevalência de pessoas idosas 

hipertensas (69,9%)5.Em relação ao uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados esse estudo vai ao encontro aos demais estudos nessa área, o que 

reflete a dinâmica da prescrição estar centralizada na doença, sem considerar as 

particulariades que os pacientes apresentam, nesse caso, à pessoa idosa.Tendo em 

vista as interações medicamentosas envolvendo os medicamentos potencialmente 

inapropriados, a literatura vai ao encontro aos achados nesses estudo, sendo as 

interações medicamentosas mais prevalentes aquelas que envolvem medicamentos 



 

utilizados para o sistema nervoso central. Esse fato é de suma relevância quando as 

reações adversas que afetam as pessoas idosas interferem negativamente na 

suaqualidade de vida. Ademais, deve-se levar em consideração que as reações 

adversas advindas do uso dos medicamentos inapropriados trazem sérias 

consequências para a saúde da pessoa idosa, expondo-os a riscos de 

comprometimentos na saúde de maior gravidade que a doença crônica que ela 

possui. Nesse sentido, levando em consideração a significância estatística 

encontrada nesse estudo entre o uso dos medicamentos potencialmente 

inapropriados e as doenças crônicas apresentadas, é necessário que os profissionais 

de saúde refletam acerca do uso indiscriminado de medicamentos, considerando os 

custo/benefício e os riscos. Tendo em vista esse prisma, faz-se necessário que os 

profissionais de saúde, em especial os enfermeiros estejam aptos a reconhecer os 

medicamentos considerados inapropriados e os sinais e sintomas de possíveis 

interações entre medicamentos que as pessoas idosas podem 

apresentar.Conclusões: Os resultados desse estudo mostram a necessidade de 

atentar para o uso dos medicamentos potencialmente inapropriados e as interações 

medicamentosas que ocorrem entre eles na perspectiva da saúde da pessoa idosa. 

Salienta-se a relevância de novos estudos acerca da temática, com a intenção de 

buscar soluções que minimizem os agravos para à saúde da 

pessoaidosa.Contribuições/Implicações para enfermagem:O estudo 

proporcionou uma melhor visualização das questões que envolvem a segurança do 

paciente idoso no que diz respeito ao uso de medicamentos potencialmente 

inapropriados, e as interações medicamentosas envolvendo esses medicamentos. 

Nessa perspectiva, entende-se que de posse dessas informações verificadas no 

contexto da atenção primária em saúde, seja possível emitir esforços no que tange a 

disseminação dessa problemática vislumbrada, considerando os aspectos éticos e 

legais do profisional enfermeiro. Espera-se que o estudo possibilite como devolutiva 

para a prática assistencial uma reflexão acerca do uso e das consequências das 

interações medicamentososas, dessa forma o profissional enfermeiro terá melhor 

embasamento para identificar as questões que interferem na qualidade de vida da 

pessoa idosa, como o uso de medicamentos inapropriados e as interações que 

ocorrem. 

Descritores:Idoso. Uso de medicamentos. Interação medicamentosa. 

Enfermagem 
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AÇÕES EM SAÚDE DIRECIONADAS AS PESSOAS IDOSAS QUE USAM 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Vania Dias Cruz266, Dejanira Pinheiro de Oliveira 267. 

 

Introdução: Na Europa, América do Norte, China e Japão, o envelhecimento 

populacional ocorreu de forma lenta, permitindo a reorganização dos países e a adequação 

a essa nova população. Em contrapartida, em países como o México e o Brasil, houve 

uma explosão demográfica1, trazendo consequências sociais, econômicas e de saúde, que 

necessitam ser superadas em curto prazo de tempo. Essa mudança no perfil demográfico 

traz novos desafios para a saúde pública, não apenas pelas crescentes demandas, mas 

também pela forma como os padrões de comportamento das gerações se têm modificado 

e o consumo de Substâncias Psicoativas (SPAs) entre essa população tem crescido. Os 

idosos são vulneráveis aos efeitos do uso de SPAs por fazerem parte de uma classe 

populacional que podem apresentar problemas de saúde e fazem uso de diversos 

medicamentos que quando associados com as substâncias nocivas presentes no fumo, 

álcool e outros, tornam os idosos mais susceptíveis a interações, podendo agravar o 

quadro de saúde/doença já instalado e dificultando sua recuperação.2 Os profissionais de 

saúde, em especial os enfermeiros, habituados a tratar esse problema com jovens, 

precisarão habilitar-se/capacitar-se quanto à avaliação, as formas de cuidado, as 

ações/intervenções que respondam às necessidades de grupos de pessoas idosas. 

Objetivo(s): Propor ações em saúde direcionadas as pessoas idosas consumidoras de 

substâncias psicoativas. Metodologia: Pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso3, com 

onze pessoas idosas consumidoras de SPAs, tendo como critérios de inclusão: ter 60 anos 

de idade ou mais e consumir SPAs. Desenvolvido em um município do Rio Grande do 

Sul, Brasil, por meio do cadastro da Estratégia de Redução de Danos e com auxilio de 

Agentes Redutores de Danos (ARD) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A coleta 

dos dados foi realizada por meio: de diário de campo, análise de documentos (com ênfase 

nos cadastros das pessoas idosas do programa da estratégia de redução de danos e nas 

leituras dos prontuários do paciente/família) e das entrevistas individuais 

semiestruturadas. Três estratégias foram utilizadas para análise dos dados: a estratégia 

analítica geral, a estratégia analítica descritiva e a estratégia analítica teórica3. Foram 

respeitados os aspectos éticos, conforme a Resolução nº. 466/12, do Conselho Nacional 

de Saúde – CNS, sendo aprovado pelo CEP, sob o parecer de número 40/2015. 
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Resultados: As pessoas idosas investigadas utilizam principalmente tabaco, álcool, 

maconha e/ou cocaína e tem Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e sinais de depressão; 

alteração na percepção, como alucinações auditivas e visuais. Alguns referem 

dificuldades na manutenção/início do sono/repouso acordando diversas vezes à noite. 

Ingerem menos de dois litros de água/dia e apresentam uma alimentação inadequada, sem 

frutas e legumes. Dificuldades em lidar com crises psicológicas e momentos de estresse 

e, ainda, vínculos de apoio frágeis com vizinhos, familiares e profissionais de saúde. 

Assim, as ações em saúde propostas foram: evitar o compartilhamento de materiais de 

consumo de substâncias psicoativas e estimular a promoção de um viver saudável; 

acompanhar o idoso no território; buscar suporte emocional; estimular a alimentação 

saudável, a prática de exercícios físicos, sono/repouso com qualidade e estratégias para 

redução de danos à saúde em relação ao consumo de tabaco, maconha, cocaína e álcool. 

Discussão: Os idosos por terem mais tendência a apresentarem várias alterações de saúde 

e uso de diversos medicamentos, quando utilizam SPAs, tornam-se mais susceptíveis para 

o agravamento do quadro de doença já instalado, dificuldade de recuperação e interação 

social.2 É de suma importância o acompanhamento profissional da pessoa idosa usuária 

de SPAs no território, a fim de relacionar o consumo-ambiente e planejar ações 

condizentes com a realidade. É necessário que o enfermeiro realize abordagens de forma 

acolhedora, não excludente e estigmatizante a fim de criar vínculo e possibilidades para 

pactuações de cuidados. As recomendações sobre a assistência ao usuário de SPAs 

baseiam-se em estudos realizados com populações jovens, apresentando-se inaplicáveis 

às pessoas idosas que tendem a expor problemas clínicos e psiquiátricos naturais do 

processo de envelhecimento. O cuidado de enfermagem baseado em ações educativas 

permite a aprendizagem dialógica e o desenvolvimento de uma consciência crítica, nas 

quais possibilita à pessoa idosa que consome SPA encontrar sentido para um modo de 

viver mais ativo ou menos danoso. Grupos formados apenas por idosos, terapia individual 

e estímulos para ressocialização podem ser úteis. Melhorar a rede de apoio social do 

idoso, estimulando-o a voltar ao mercado de trabalho, envolver-se em atividades 

voluntárias, no cuidado diário de crianças/netos/sobrinhos e se aproximar da família 

podem ser benéficos, devido às inúmeras perdas sociais que os idosos costumam ter4. O 

estado nutricional da população idosa interage frequentemente com as modificações 

inerentes ao envelhecimento, assim, o ajuste dos horários de refeição contribui para 

garantir o fornecimento de nutrientes e energia, maior conforto e apetite, contribuindo 

também para uma melhor qualidade no sono. Entre as pessoas idosas fumantes alguns 

preditores de sucesso na cessação do tabaco são: presença de companheiro não-fumante 

e alto grau inicial de motivação para deixar de fumar. No entanto há diversos fatores 

dificultadores, como: depressão, insegurança quanto a autoeficácia, oportunidades 

reduzidas, convivência rotineira com jovens fumantes, maior grau de dependência e 

redução da importância dada aos benefícios da cessação.5 Verifica-se a tendência das 
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pessoas que consomem SPAs de empregarem estratégias para regular seu consumo e, até 

mesmo, pararem de usar por meio do afastamento do contexto social que consome a 

substância; pela estruturação de atividades diárias e de lazer; pelo desvio de atenção e 

pensamentos para outras práticas e pela moderação do consumo de substâncias que 

servem de “gatilhos” para o uso de drogas ditas mais pesadas. Conclusão(ões): As 

pessoas idosas que consomem SPAs apresentam alterações para manutenção da saúde 

esperadas pelo processo de envelhecimento. Apresenta-se como limitação do estudo, a 

pouca literatura cientifica sobre o consumo de SPAs ilíctas entre as pessoas idosas, 

dificultando o diálogo entre diferentes autores e a comparação de estudos similares. As 

ações apresentadas foram baseadas na ética da liberdade de escolha dos sujeitos, 

incentivando a redução do uso e a redução de danos a sua saúde, sem impor a abstinência, 

valorizando a singularidade da pessoa idosa e considerando a complexidade desse 

fenômeno com implicações culturais e sociais. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: As contribuições para a Enfermagem surgirão à medida que as propostas 

de ações em saúde possam colaborar para que profissionais de saúde/enfermeiros 

repensem as estratégias utilizadas para redução de danos à saúde da população idosa 

consumidora de SPAs. 

Descritores: Idoso, usuários de drogas, cuidados de enfermagem. 
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O CUIDADO DO ENFERMEIRO NA REDE DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL RELACIONADO AO USO DE SUBSTÂNCIAS 

PSICOATIVAS 

 Dejanira Pinheiro de Oliveira268, Vania Dias Cruz2. 

  

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), Droga é nome dado a 

toda substância sintética ou natural não produzida pelo organismo que é capaz de alterar 

o sistema nervoso central (SNC), provocando alterações no seu funcionamento. Com o 

passar dos anos o uso de drogas naturais e sintéticas, vem se tornando cada vez mais 

frequente em nossa sociedade e as pessoas estão usando cada vez mais cedo. O referido 

trabalho abordou o Cuidado do Enfermeiro na Rede de Atenção Psicossocial, relacionado 

ao uso de substâncias psicoativas, demonstrando assim a importância deste cuidado à 

sociedade. Deste modo o enfermeiro tem por característica de ação recepcionar e 

identificar sua clientela (usuários de álcool e outras drogas), desenvolvendo ações 

educativas, buscar inseri-lo a comunidade onde vive e encaminha-lo para locais de 

adequado de tratamento1. Objetivo(s): Verificar como o Enfermeiro pode prestar seu 

cuidado na Rede de Atenção Psicossocial colaborando no tratamento, cuidado e 

recuperação do usuário de álcool e outras drogas. Objetivos específicos: apresentar e 

caracterizar a organização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no Brasil, além de 

determinar quais são as principais ações e dispositivos de cuidados na Rede de Atenção 

Psicossocial descrevendo como é realizado o acolhimento e cuidado do Enfermeiro junto 

ao usuário de substâncias psicoativas. Metodologia: Foram utilizadas obras referentes ao 

tema, coletadas de livros, artigos, fontes de pesquisas tais como Google Acadêmico, 

Scielo, site da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, revistas de 

publicações da área de pesquisa, Portarias e Regulamentações. Resultados: Diante da 

criação de uma rede de atenção e cuidado voltada para o usuário de álcool e outras drogas, 

uma estrutura bem elaborada e implementada de forma adequada, favorece muito na 

procura deste usuário ao serviço de atendimento para seu cuidado e tratamento. A Rede 

de Atenção Psicossocial conta com vários dispositivos de muita importância para que o 

usuário e sua família que por muitas vezes precisa de apoio e cuidado também, possa 

sentir-se acolhidos pelos profissionais que trabalham nestes locais. A RAPS possui vários 

dispositivos e locais de atendimento para os usuários de álcool e outras drogas. Locais 

nos quais o usuário é atendido de acordo com sua necessidade, sempre priorizando um 

atendimento digno e acolhedor, onde ele pode ser atendido em seu momento de crise, de 
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2Enfermeira, doutora em enfermagem, enfermeira na Prefeitura Municipal de Pelotas, vania_diascruz@hotmail.com. 
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reintegração a sociedade e moradia, que por muitas vezes lhe falta no momento por 

motivos pessoais e até familiares. A Enfermagem tem por característica o cuidado e o 

acolhimento ao usuário, seja ele em qualquer situação de atendimento.1 Em relação ao 

usuário de álcool e drogas, seu modo de agir não é diferente. O enfermeiro é a pessoa que 

está na linha de frente desta situação, recebendo, acolhendo, detectando qual o melhor 

caminho a se seguir para que este usuário e sua família tenham um atendimento digno. A 

comunicação e diálogo entre o enfermeiro o usuário e sua família é de muita importância 

para que este usuário possa desenvolver confiança a este profissional, estabelecendo um 

vinculo de auto cuidado e de ajuda pessoal e familiar favorecendo no seu tratamento e 

recuperação. Diante da criação de uma rede de atenção e cuidado voltada para o usuário 

de álcool e outras drogas, uma estrutura bem elaborada e implementada de forma 

adequada, favorece muito na procura deste usuário ao serviço de atendimento para seu 

cuidado e tratamento. A Rede de Atenção Psicossocial conta com vários dispositivos de 

muita importância para que o usuário e sua família que por muitas vezes precisa de apoio 

e cuidado também, possa sentir-se acolhidos pelos profissionais que trabalham nestes 

locais. A RAPS possui vários dispositivos e locais de atendimento para os usuários de 

álcool e outras drogas. Locais nos quais o usuário é atendido de acordo com sua 

necessidade, sempre priorizando um atendimento digno e acolhedor, onde ele pode ser 

atendido em seu momento de crise, de reintegração a sociedade e moradia, que por muitas 

vezes lhe falta no momento por motivos pessoais e até familiares. A Enfermagem tem por 

característica o cuidado e o acolhimento ao usuário, seja ele em qualquer situação de 

atendimento. Em relação ao usuário de álcool e drogas, seu modo de agir não é diferente. 

O enfermeiro é a pessoa que está na linha de frente desta situação, recebendo , acolhendo, 

detectando qual o melhor caminho a se seguir para que este usuário e sua família tenham 

um atendimento digno. A comunicação e diálogo entre o enfermeiro o usuário e sua 

família é de muita importância para que este usuário possa desenvolver confiança a este 

profissional, estabelecendo um vinculo de auto cuidado e de ajuda pessoal e familiar 

favorecendo no seu tratamento e recuperação.2 De acordo com a temática apresentada 

pode se dizer que o trabalho atendeu seu objetivo que foi de apresentar como esta 

organizada uma rede de atenção a pessoas com necessidade de atendimento e cuidado que 

vai desde acolhimento a internação e apresentando a importância do enfermeiro neste 

atendimento. Discussão: Diante da criação de uma rede de atenção e cuidado voltada para 

o usuário de álcool e outras drogas, uma estrutura bem elaborada e implementada de 

forma adequada, favorece muito na procura deste usuário ao serviço de atendimento para 

seu cuidado e tratamento.3 A Rede de Atenção Psicossocial conta com vários dispositivos 

de muita importância para que o usuário e sua família que por muitas vezes precisa de 

apoio e cuidado também, possa sentir-se acolhidos pelos profissionais que trabalham 

nestes locais. Conclusão(ões): Deste modo a atuação do enfermeiro torna-se de grande 

importância no que se diz respeito à prevenção, detecção, e o acolhimento ao usuário de 
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substância psicoativa, voltada a assistência para amenizar os problemas ao usuário pois o 

enfermeiro é considerado o profissional que tem mais contato com o usuário nos serviços 

de saúde, mantendo assim uma posição estratégica de cuidado. A Assistência aos 

indivíduos deve ser iniciada através de um dialogo que estabeleça uma confiança entre o 

enfermeiro e cliente promovendo o estimulo do usuário ao autocuidado e o direcione ao 

tratamento de desintoxicação e abstinência a droga. Contribuições/implicações para a 

Enfermagem: O enfermeiro tem um papel importante nos grupos de apoio aos usuários 

e suas famílias, promovendo a escuta e comunicação, relacionado ao processo 

terapêutico. Através disto pode se humanizar o atendimento ao usuário e sua família 

promovendo a assistência e estimulando o usuário a enfrentar suas dificuldades diante da 

necessidade de manter seu projeto de vida saudável. Quando se refere ao acolhimento, o 

mesmo pode ser compreendido como uma postura adequada de como tratar e escutar de 

forma humanizada o usuário e seus problemas, partindo dai promover ações que 

proporcionam o entendimento e análise o ofertando assim soluções alternativas ao seu 

problema referentes aos serviços de saúde. 

 

Descritores: Usuários de Drogas, Cuidados de Enfermagem, Saúde Mental. 
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FATORES DE RISCO E DOENÇAS PRÉVIAS APRESENTADAS POR 

PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA CARDÍACA 

 

Évilin Diniz Gutierres269, Laurelize Pereira Rocha270, Cintia Marchesan Passos271,  

Fernanda Freire272, Raissa Garcia Brum273 

Introdução: a cirurgia cardíaca é o tratamento de escolha quando a expectativa de vida 

do paciente é maior com o tratamento cirúrgico do que com o tratamento clínico¹. Devido 

ao maior número de situações de risco, como as doenças associadas, entre elas o diabetes 

mellitus, hipertensão arterial sistêmica, nefropatia, doença pulmonar obstrutiva crônica e 

doença cerebrovascular, além da idade avançada, as cirurgias cardíacas são indicadas 

mais tardiamente2. Diante disso, salienta-se a importância da identificação dos fatores 

de risco e doenças prévias para possibilitar a realização de um plano de cuidados de 

enfermagem específicos para esses pacientes no período pré, trans e pós-operatório, 

com vistas a redução de complicações e melhor qualidade da assistência realizada. 

Objetivo: identificar os fatores de risco e as doenças prévias apresentadas por pacientes 

submetidos a cirurgia cardíaca em um hospital de referência em cardiologia. 

Metodologia: estudo documental, retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa. 

Realizado em um hospital referência em cardiologia no sul do Brasil. Os critérios de 

inclusão dos prontuários foram cirurgias realizadas no período entre janeiro de 2013 a 

dezembro de 2017; pacientes que realizaram algum tipo de cirurgia cardíaca (cirurgia de 

revascularização do miocárdio, trova ou plastia valvar aórtica, troca ou plastia valvar 

mitral, comunicação interventricular e comunicação interatrial); idade maior ou igual a 

18 anos. Como critérios de exclusão optou-se por: prontuários ilegíveis, que não 

permitiam a identificação correta das informações ou informações incompletas. Para o 
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Enfermagem da Faculdade Anhanguera Rio Grande- RS. E-mail: evilingutierres@hotmail.com  
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para o cálculo amostral considerou-se o número de cirurgia do serviço/semana= 5; 

número de cirurgias do serviço/mês= 20 e número de cirurgia do serviço/ano= 240. 

Utilizando o programa StatCalc do EpiInfo versão 7, empregou-se o nível de confiança 

de 95%, obtendo uma amostra mínima de 291 prontuários. A seleção da amostra ocorreu 

de forma não probabilística por conveniência, foram revisados 391 prontuários que 

contemplavam os critérios de inclusão do estudo, três prontuários foram excluídos por 

estarem com as informações incompletas, assim a amostra estudada foi constituída de 388 

prontuários. Os dados foram coletados em agosto e setembro de 2018, por meio da revisão 

dos prontuários dos pacientes armazenados no Serviço de Arquivamento Médico. Foi 

utilizado um instrumento estruturado para levantamento de informações que 

contemplavam as variáveis sociodemográficas (idade, sexo e ocupação) e histórico do 

paciente como: tabagismo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, cardiopatia 

isquêmica, insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio recente, infarto 

agudo do miocárdio prévio, doença pulmonar obstrutiva crônica, angina instável, 

insuficiência renal crônica. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva 

simples por meio do software Statistical Package for the Social Sciences versão 21.0. O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde, sob o parecer 

favorável nº 127/2018. Resultados: dos 388 pacientes que realizaram cirurgia cardíaca, 

257 (66,2%) foram identificados como do sexo masculino e 131 (33,8%) do sexo 

feminino. A média de idade foi 61,46 ± 11,3 anos, variando de 21 a 89 anos. Quanto a 

ocupação, 169 (43,6%) eram aposentados e 48 (12,4%) donas de casa. Quanto ao 

tabagismo 125 (32,2%) eram tabagistas e 106 (27,3%) eram ex-tabagistas.  Em relação 

aos fatores de risco, 134 (34,5%) pacientes submetidos à cirurgia cardíaca apresentavam 

diagnóstico de diabetes mellitus, 337 (86,9%) possuíam diagnóstico de hipertensão 

arterial sistêmica, 22 (5,7%) possuíam diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva 

crônica, 33 (8,5%) apresentavam angina instável e 17 (4,4%) apresentavam insuficiência 

renal crônica. Quanto ao infarto agudo do miocárdio, 51 (13,1%) haviam sofreram infarto 

agudo do miocárdio recente (inferior a 90 dias da cirurgia) e 110 (28,4%) sofreram infarto 

agudo do miocárdio prévio. 85 (21,9%) pacientes apresentavam cardiopatia isquêmica e 

24 (6,2%) pacientes apresentavam insuficiência cardíaca congestiva. Em relação a fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo 251 (64,7) apresentavam a função do ventrículo 

esquerdo considerado boa, 83 (21,4%) apresentavam função moderada e 8 (2,1%) 

apresentavam função grave. Discussão: a predominância de homens e idosos, corrobora 

com achados de outro estudo, o qual refere que mulheres idosas são submetidas com 

menor frequência a este tipo de cirurgia2. Ao analisar os resultados obtidos com o estudo, 

observa-se que os pacientes que foram submetidos a cirurgia cardíaca possuem um perfil 
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característico, por apresentarem fatores de risco específicos para doenças 

cardiovasculares, como história prévia de tabagismo, hipertensão arterial e 

hiperglicemia.2-3 A extinção do consumo do tabaco, por exemplo, associado a cirurgia de 

revascularização previne em até 75% as chances de um novo episódio cardiovascular, 

fazendo com que seja ponderado a importância de trabalhar este aspecto junto aos 

pacientes3. Em relação às doenças prévias e prevalentes aos pacientes submetidos a 

cirurgias cardíacas, a Angina Instável, as Cardiopatias isquêmicas, a Insuficiência 

Cardíaca Congestiva e o Infarto Agudo do Miocárdio devem receber destaque, por sua 

frequência de incidência 2. A disfunção renal aparece como uma complicação não 

cardíaca que eleva o risco de mortalidade destes pacientes cirúrgicos². Quanto à fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo, é possível realizar uma comparação entre os pacientes que 

possuem uma fração de ejeção reduzida em relação aos que possuem fração de ejeção 

preservada, na qual os primeiros apresentam resultados melhores em relação ao segundo. 

Deste modo, se entende que o desempenho miocárdico depende do aporte de oxigênio4. 

Conclusão: os resultados do estudo estão de acordo com os encontrados na literatura, que 

menciona pacientes homens e idosos. Os resultados mostram ainda, importante 

prevalência de fatores de risco como a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus, 

revelando uma condição de gravidade na qual, os pacientes são encaminhados para a 

cirurgia. Conhecer o perfil clínico dos pacientes submetidos a cirurgia cardíaca 

proporciona subsídios para equipe de enfermagem planejar e garantir desde o cuidado 

básico até o cuidado avançado destes pacientes durante todo o transoperatório, frente às 

condições adversas que esses pacientes poderão apresentar. Contribuições/implicações 

para a Enfermagem: os resultados do estudo contribuem para o melhor controle dos 

fatores de risco na população. Além disso, aponta para a necessidade de um maior 

estímulo ao controle dos fatores de risco, principalmente com ações de promoção da 

saúde, principalmente nos pacientes com doenças cardiovasculares. Conhecer os fatores 

de risco no pré-operatório de cirurgia cardíaca através da consulta de enfermagem no pré-

operatório, possibilita que o enfermeiro elabore um plano de cuidados adaptado às 

condições clínicas do paciente, contribuindo para uma assistência qualificada do paciente 

durante todo o transoperatório de cirurgia cardíaca, levando a melhora do quadro clínico 

e internações futuras. 

Descritores: Enfermagem; Cirurgia Torácica; Enfermagem 

Perioperatória. 
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SABERES E PRÁTICAS DE AUTOATENÇÃO DE CUIDADORES 

FAMILIARES PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÃO POR 

PRESSÃO EM PACIENTES EM ATENÇÃO DOMICILIAR: REVISÃO 

INTEGRATIVA DE LITERATURA 

Lizarb Soares Mena274 

Juliana Graciela Vestena Zillmer275 

 

Introdução: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, parte de uma pesquisa de 

um Programa de Pós Graduação em Enfermagem. Objetivo(s): No intuito de sustentar 

esta proposta de pesquisa, buscou-se conhecer estudos sobre o tema “práticas de 

prevenção de lesões por pressão a pacientes no domicílio”, sendo assim, elaborou-se a 

questão de pesquisa: Quais os estudos realizados sobre as práticas e saberes de 

prevenção e tratamento de lesões por pressão a pacientes no domicílio? Metodologia: O 

levantamento foi entre os meses de junho e julho de 2018 e para seleção dos estudos os 

critérios de inclusão foram: artigos publicados em português, espanhol, inglês, 

disponíveis online na íntegra, estudos de pesquisa, qualitativos e quantitativos, estudos 

somente com participantes familiares e/ ou cuidadores, sem limitação de tempo quanto a 

publicação. A organização de busca ocorreu nas bases de dados, National Library of 

Medicine (PUBMED) totalizando oito estudos, Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) quatro e na Cummulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL) oito estudos, e biblioteca virtual, Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) doze estudos. Foram utilizados descritores 

controlados e os operadores boleanos OR, AND, e MESH terms.  Sendo assim, foram 

apuradas o total de trinta e dois. Após leitura criteriosa dos títulos e resumos, o corpus 

final da pesquisa contou com quatorze estudos. Os estudos encontrados foram 

classificados, de acordo com o nível de evidência. Segundo Galvão (2006), a análise dos 

estudos baseados no sistema de classificação de evidências. Resultados: Quanto à 

caracterização dos 14 artigos analisados, constatou-se que, em relação à área do 

conhecimento, predominou a área da enfermagem, dentre outras áreas como 

fisioterapia. Quanto ao ano de publicação, destacou-se o ano de 2014, com quatro 

estudos, seguido por 2010, 2012, 2015, 2016, com duas cada, e 2013, 2017, 2018 com 

uma cada. Segundo a classificação de evidências (GALVÃO, 2006, p. 5), constatou-se 
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seis estudos que apresentavam nível de evidência quatro, cinco estudos com nível de 

evidência seis, dois estudos com nível de evidência cinco e um material com nível de 

evidência dois. Em relação ao idioma de publicação, cinco foram em inglês, quatro em 

espanhol e cinco em português. Quanto ao tipo de estudo, em sua maioria (12 estudos) 

foram estudos quantitativos, que por meio de análise das amostras, destacaram a 

importância de ações voltadas à prevenção das lesões por pressão. Discussão: No 

intuito de apreciar os resultados deste estudo, a análise temática foi organizada em três 

categorias. 1) Contextualização de lesões por pressão: 2) Fatores que influenciam na 

prevenção de lesão por pressão; 3) Obstáculos na prevenção de lesão por pressão 

domicílio.  Neste momento apresentaremos os achados referentes a terceira categoria. 

As lesões por pressão são consideradas impactantes no que se refere a aspectos físicos, 

sociais, psicológicos e de ordem econômica. Causam uma deterioração da saúde dos 

pacientes, envolvem além do processo fisiológico, alterações da percepção em relação 

ao seu próprio corpo, consequentemente, há uma diminuição na qualidade e expectativa 

de vida destes cidadãos. Os cuidadores e familiares envolvidos neste processo de 

adoecimento, possuem um trabalho desafiador e estressante, devido a necessidade de 

cuidados diários (LUPIAÑEZ, et al., 2015). Nesta lógica, no contexto domiciliar, 

podem surgir alguns obstáculos que devem ser levadas em consideração pelos 

profissionais que acompanham às famílias, como: más condições socioeconômicas, que 

influenciam na qualidade da alimentação; higiene inadequada, repercutindo no cuidado 

direto do paciente que se encontra sem condições de realizar seu autocuidado; moradia 

precária; e baixa escolaridade pode interferir no entendimento e aceitação acerca dos 

cuidados (MACHADO et al., 2018). Se houver alguma fragilidade neste sentido, a 

condição de saúde estará comprometida, e o processo de deterioração tende a progredir.  

A oportunidade de cuidado no espaço domiciliar é percebido pelos pacientes e 

familiares como algo pertinente, a proximidade dos profissionais de saúde com a 

realidade doméstica, permite uma importante interação entre ambos, esta relação 

oportuniza estabelecer medidas de controle de saúde, com maior segurança, autonomia 

e independência, onde a família precisa sentir-se capaz de desempenhar tal tarefa. 

Queiroz et al., (2014), referem que muitos dos pacientes encaminhados aos programas 

de internação domiciliar, já apresentam lesões por pressão. No contexto da equipe, este 

dado surge como uma fragilidade do sistema de saúde, pois os serviços já apresentam 

grande demanda, e este perfil de paciente, necessita de uma assistência mais presente e 

imediata, tanto na abordagem dos profissionais envolvidos no cuidado assistencial, 

quanto no que refere-se a instrumentalização dos cuidadores e familiares, pois os 

mesmos devem receber orientações sobre o manejo adequado, bem como ter a sua 

disposição recursos materiais para executar as condutas indicadas. Segundo Queiroz et 

al., (2014), a forma como estas condutas são desenvolvidas pelos cuidadores, será fator 

de extrema importância na evolução clínica desta lesão, quanto na prevenção do 
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surgimento de outras. Concluindo os dados deste estudo, seus resultados denotam que é 

necessário, que os profissionais de saúde estejam mais próximos das famílias que 

enfrentam este desafio, transmitindo orientações aos cuidadores, e auxiliando no 

planejamento do autocuidado Queiroz et al., (2014). É importante destacar que todas 

estas ações tanto com familiares quanto com os próprios pacientes, devem debruçar-se 

por práticas que levem em consideração os aspectos sociais, culturais, de crenças, 

valores e sentimentos, componentes comportamentais, enfim, tudo que esteja 

interligado na rede de apoio e vivência deste paciente, pois isto facilitará a 

aplicabilidade das ações planejadas (MACHADO et al., 2018). 

Ao encontro do que já foi descrito a atenção domiciliar se apresenta como uma 

inovadora modalidade de cuidado assistencial em saúde, complementando serviços já 

existentes com este mesmo propósito. Caracteriza-se por ações e planejamentos que em 

conjunto, tem como intuito desenvolver medidas de prevenção, promoção e tratamento 

de doenças, de modo que os pacientes sejam reabilitados no domicílio, envolvendo seu 

contexto social (BRASIL, 2012). Conclusão(ões): Mediante a análise dos estudos, 

pode-se perceber que, há uma preocupação do meio científico em elaborar instrumentos 

que qualifiquem a assistência prestada a pacientes em situações de risco de desenvolver 

lesões por pressão, no ambiente domiciliar. Muitos dos pacientes encaminhados aos 

programas de internação domiciliar, já apresentam LP. Há uma crítica relevante no que 

se refere ao período de transição, em relação a alta hospitalar e o encaminhamento 

destes pacientes aos programas de internação domiciliar. É necessário que haja uma 

comunicação clara e efetiva, de fácil compreensão entre a família e a equipe de saúde, 

de modo que seja preconizada uma qualidade na sequência do tratamento, sem prejuízos 

a saúde do paciente. Contribuições/implicações para a Enfermagem: na perspectiva, 

das LP serem uma condição modificável, é necessário aplicar medidas preventivas, 

sendo a forma mais econômica e eficiente de tratar está problemática social dos 

pacientes em internação domiciliar, processos de educação em saúde são extremamente 

relevantes no trabalho realizado no domicílio, no sentido de otimizar a prevenção e as 

práticas de cuidado, quanto o surgimento das lesões por pressão por cuidadores 

familiares. 

Descritores: Lesão por Pressão, Assistência Domiciliar, Úlcera  

Seminário de Pós-Graduação Referências 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO CUIDADO À PESSOA COM 

ESTOMIA 

 

CARVALHO, Ortiz Carolina 276, MOTA, Soares Marina277, GOMES, 

Calcagno Giovana3, SZEWCZYK, Chapacais da Silveira Michelle4, 

COSTA, Rodrigues Aline5.  

 

Introdução: Estomia, de origem grega, significa abertura ou boca de um órgão oco. 

Através de um procedimento cirúrgico, o órgão oco é exteriorizado pela superfície 

cutânea, permitindo a eliminação de efluentes ou secreções produzidas pelo organismo, 

ou ainda a introdução de medicamentos e/ou dietas. Ao se submeter a esse procedimento 

a pessoa passa a pessoa com necessidade especial e tendo sua assistência garantida por 

legislações específicas. As políticas públicas de saúde asseguram a atenção integral à 

saúde das pessoas com estomias por meio de intervenções de natureza interdisciplinar 

visando o pleno atendimento às suas necessidades através de uma infraestrutura 

especializada, com recursos materiais específicos e profissionais capacitados para atendê-

lo ¹ A enfermagem no processo de estomização possui papel importante por ser uma 

profissão fundamentada em práticas de cuidado e respeito a singularidade do ser humano. 

Cabe ao enfermeiro promover a assistência fundamentada nos princípios da 

universalidade, resolutividade, equidade e integralidade em suas ações em saúde 

presentes em todos os níveis da assistência ². Frente às necessidades específicas dessa 

população e de criar um espaço de contato de acadêmicos de enfermagem com a área da 

estomaterapia, foi criado o projeto de extensão “Ostomia uma forma de viver”, no Serviço 

de Estomaterapia (SE). Esses espaços de assistência de enfermagem a pessoas com 

estomia são ricos por propiciar o exercício de habilidades técnicas, capacidades humanas 

e sociais, bem como pensamento crítico e reflexivo sobre o cuidado antes, durante e após 

sua implementação. Propicia momentos onde se compartilham experiências entre 

acadêmicos e profissionais da enfermagem, cabendo, no entanto, aos envolvidos tornar 
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visível essa assistência ³. Ao conhecer o atendimento de enfermagem realizado neste 

serviço poderá proporcionar aos futuros profissionais práticas pedagógicas que 

promovam sua autonomia sobre o cuidado desde a graduação, estimulando nos 

profissionais atuantes na assistência, bem como na docência a busca por conhecimentos 

técnico-científicos referentes à pessoa com estomia. Objetivo(s): Relatar as vivências 

como enfermeira voluntária no projeto de extensão “Ostomia uma forma de viver”. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de uma enfermeira voluntária no 

projeto de extensão universitário denominado “Ostomia uma forma de viver”. Esse é 

coordenado por duas docentes da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande, sendo que o Serviço de Estomaterapia no qual o projeto se desenvolve funciona 

em parceria com Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr e a 3ª Coordenadoria 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. O projeto é realizado semanalmente com 

pessoas com estomias atendidas no Serviço de Estomaterapia, sendo o período relatado 

para este estudo os primeiros meses de 2019. Resultados: Durante o acompanhamento 

das ações das coordenadoras do projeto na prática assistencial no projeto extensão, se 

percebeu o quanto este espaço é importante para a aproximação entre teoria e prática no 

exercício do cuidado para os acadêmicos de enfermagem por propiciar a vivência direta 

do atendimento em Estomaterapia. Além disso, permite o aprimoramento das habilidades 

técnicas, humanas e sociais dos acadêmicos e do enfermeiro voluntário, ao estimular o 

pensamento crítico-reflexivo que provém do compartilhamento de conhecimento e 

experiências. Para a pessoa com estomia e suas famílias, o SE é um espaço de cuidado, 

de escuta ativa e de interação para a vivência da transição no processo da estomização. 

Durante os atendimentos de enfermagem podemos compreender e participar efetivamente 

das ações de cuidado com foco em suas necessidades físicas, sociais e emocionais. 

Nesses, também realizou-se encaminhamentos pertinentes para especialidades como 

nutricionista e psicólogo, quando as intervenções de enfermagem não tinham resultado 

em melhora. No atendimento de enfermagem da pessoa com estomia é realizado o 

histórico de enfermagem e o exame físico buscando avaliar de forma integral a pessoa 

com estomia e realizar a educação em saúde de forma a  esclarecer e promover o 

autocuidado sobre lesões de pele, uso de materiais e insumos, dentre outras informações 

pertinentes como alimentação e sexualidade. Durante os atendimentos do cliente a fala é 

muito importante, eles visivelmente expressam suas angústias, como suas conquistas. 

Apesar do SE funcionar em uma sala disponibilizada no hospital, os atendimentos 

sobrepujam as paredes desses e são realizadas avaliações pelas coordenadoras nas 

unidades do HU conforme solicitação, podendo ser de abrangência pré e pós-operatória. 

Apesar de percebemos que o projeto se tornou parte do SE, há ainda necessidade de 

sistematizar a assistência de enfermagem no SE, a fim organizar fluxos e otimizar 

recursos levando a melhoria do SE ampliando não só como campo de extensão, mas de 

ensino e pesquisa. Discussão: A desestruturação do corpo, desde a cirurgia para 
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estomização até a adaptação à nova realidade, modifica a relação do indivíduo com seu 

meio social e a identificação da própria sociedade para com este indivíduo ¹. Podendo 

gerar estigmas sociais e dificuldade de interação, tendo assim possíveis embaraços na 

convivência social. Assim, a partir da estomização, a pessoa passa a vivenciar diversos 

inconvenientes, de ordem fisiológica, psíquica e social 4. A assistência em enfermagem 

às pessoas com estomia do SE vem ao encontro do preconizado pelo ministério da saúde 

que viabiliza o fornecimento  de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 

segurança ao estomizado bem como assistência em todo processo de transição para o 

autocuidado ¹.  O projeto dentro do SE considera o indivíduo e a família como 

protagonistas no seu cuidado e auxilia no processo de transição para o autocuidado e a 

autonomia da pessoa com estomia por meio da assistência prestada. A educação em saúde, 

a partir do diálogo existente no momento da assistência de enfermagem favorece 

intervenções que contribuem com a equidade de cada sujeito e sua rede de apoio na busca 

por uma qualidade de vida considerada desejável por ele. Compreendendo o universo 

singular da pessoa com estomia como amplo e para além do estoma, este aporte 

assistencial objetiva oferecer condições de adaptação às exigências e às fases do 

desenvolvimento e de cada sujeito em suas particularidades. Uma assistência humanizada 

e desenvolvida com empatia para o equilíbrio emocional do indivíduo e daqueles que 

compartilham com ele este momento ímpar, família e/ou rede de apoio ³. Favorecendo o 

ensino, a pesquisa e a extensão como base de uma construção coletiva que fortalece a 

valorização da enfermagem como profissão, logo, da excelência no cuidado ². Diante da 

receptividade dos usuários, acadêmicas e coordenadoras no desenvolvimento da 

assistência de enfermagem, faz-se necessário ampliar as ações do projeto de forma a 

intensificar o ensino-aprendizagem e cuidado, fortalecendo o desenvolver da prática 

clínica com respeito a dignidade humana. Conclusões: Torna-se importante valorizar 

estes espaços assistenciais, direcionando o conhecimento científico a realidade 

apresentada nos serviços de saúde. Provocando os profissionais a implementação e 

sistematização de práticas que efetivem o cuidado integral, universal e com equidade 

conforme preconiza o sistema único de saúde. Manter o profissional estimulado, reflexivo 

e propositivo ao enfrentamento do seu cotidiano de trabalho utilizando ferramentas de 

cuidado que propiciem uma aproximação com o cliente para que o mesmo disponha de 

todas as tecnologias de cuidado em seu benefício. Possibilitando ao usuário a visualização 

de todo o cuidado realizado pelo enfermeiro no restabelecimento e manutenção de sua 

saúde. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Refletir sobre o cuidado 

prestado no serviço, a necessidade da sistematização da assistência em enfermagem e a 

percepção, pelo usuário, da importância deste momento em seu processo de autocuidado. 
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PERFIL DO IDOSO VÍTIMA DE QUEIMADURA PARA A ATUAÇÃO EM 

SAÚDE 

Karen Oliveira Nunes278, Carolina de Souza Carvalho Serpa Santos2, 

Marlise Capa Verde de Almeida Mello3. 

 

Introdução: Nos últimos tempos, aconteceram modificações expressivas nos padrões 

demográficos e de saúde da população mundial, originando um crescimento significativo 

da população idosa e tal crescimento está associado a uma forma de vida mais saudável 

e mais ativa, o que acaba deixando este grupo de indivíduos mais exposto aos riscos de 

acidentes domésticos, e, enfatiza-se aqui, aqueles capazes de produzir queimaduras. Além 

disso, modificações sociais e da estrutura familiar fazem com que grande parte dos idosos 

não tenham o auxílio de outras pessoas e, portanto, necessitem se expor a eventuais riscos 

ao desempenhar tarefas domésticas. Assim, a assistência aos idosos representa um desafio 

para os que tratam de queimaduras, devido esse tipo de trauma representar importante 

causa de morte entre as vítimas de acidentes1. Além disso, é necessário que seja 

desenvolvida uma assistência de enfermagem de qualidade, contribuindo desta forma 

para uma diminuição dos agentes estressores que afetam esse tipo de paciente, devido 

lesões corporais agressivas e procedimentos de alta complexidade2. A idade avançada 

diminui significativamente a taxa de sobrevida decorrente desse agravo. Entretanto, a 

porcentagem da área corporal comprometida ainda é o principal fator prognóstico nesse 

tipo de acidente nos idosos. Queimaduras que comprometam mais de 10% da superfície 

corporal no idoso são consideradas graves; quando a área comprometida envolve entre 

40%-50%, o acidente tem quase sempre evolução fatal. Com o progressivo 

envelhecimento populacional, as questões referentes à prevenção de acidentes, das lesões 

traumáticas graves e das queimaduras em indivíduos idosos vêm ganhando importância1. 

A idade avançada tem sido apontada como um importante fator de risco para a ocorrência 

de queimaduras, além de contribuir para uma evolução clínica desfavorável e incrementar 

as suas complicações. Existem inúmeros fatores que aumentam a susceptibilidade do 

idoso aos traumas e queimaduras, dentre os quais podemos destacar as alterações 

fisiológicas do envelhecimento, a presença de multimorbidade, os déficits sensoriais, 
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funcionais e cognitivos, além de fatores sociais e ambientais1. Partindo deste pressuposto, 

tenta-se responder a seguinte questão norteadora: “Qual o perfil e as características 

pessoais e familiares dos idosos vítimas de queimaduras?”. Objetivo: Conhecer o perfil 

do idoso vítima de queimadura. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa de 

literatura e para a construção foi necessário percorrer cinco etapas distintas3, sendo elas: 

determinação da pergunta norteadora; objetivo; pesquisa na literatura; avaliação dos 

dados; análise dos dados e categorização dos dados. A busca foi realizada nos meses de 

junho e julho de 2018, nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências de Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific 

Eletronic Library Online (SCIELO). Foram definidos critérios de inclusão para este 

estudo: a presença de texto completo e disponível na base de dados, que respondesse ao 

objetivo do estudo, que estivesse nos idiomas de inglês, espanhol e português, não houve 

um período de publicação pré-definido (devido ao número restrito de literatura abordando 

o tema), tipo de documento sendo somente artigos, utilizando os descritores: enfermagem 

AND queimaduras AND unidade de queimados AND idoso, que foram obtidos a partir 

dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headigns (MESH). A 

busca foi iniciada com a leitura do título e resumo de todos os artigos presentes nas bases 

de dados que foi composta por 35 artigos, sendo excluído um total de 14 artigos, destes 

dois eram repetidos e os outros 12 não se relacionaram especificamente ao estudo 

proposto, desta forma foram selecionados 20 artigos para a realização de leitura na 

íntegra, sendo que 17 artigos (85%) foram encontrados no banco de dados da MEDLINE, 

um artigo (5%) na BDENF, dois artigos (10%) no SCIELO e zero artigo na LILACS. 

Posteriormente as leituras na íntegra dos textos, 13 artigos acabaram sendo excluídos por 

não responderem a questão de pesquisa. Resultados: A análise dos artigos revelou que 

há predominância de queimaduras nos idosos do sexo masculino, com idade entre 60 a 

102 anos, com período de internação variando de dois a 97 dias, onde a profundidade de 

lesão se apresentou em sua maioria de segundo e terceiro grau. Na avaliação quanto ao 

agente causador, apenas dois estudos citaram o agente, sendo o álcool o mais prevalente, 

devido ao uso inadequado sendo seguido por escaldadura. Considerando-se a causa, a 

grande incidência de queimaduras ocorreu por acidentes domésticos, estando 

relacionados as atividades ligadas a cozinha. Foi observado o predomínio de alta 

hospitalar  num total de 57,14% e de óbitos de 42,86% após as queimaduras. Com relação 

ao grau de independência, a presença de algum tipo de comorbidade e o tempo de 

internação hospitalar prolongado, conferiu numa maior probabilidade de alta para uma 

vida não independente após a alta hospitalar, resultando, consequentemente, em um 

direcionamento dos idosos para Instituições de Longa Permanência, sendo que durante o 

estudo foi observado um total de 42,86% de pessoas idosas que foram encaminhadas para 

esse tipo de Instituição Outro aspecto bastante importante foi sobre o impacto da falta de 
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apoio familiar do cuidador, que se mostrou influenciador na mortalidade de pacientes 

idosos queimados, sendo que a maioria que sofreu queimaduras tinha um dos filhos como 

o principal cuidador. Uma explicação com relação a este fato seria de que os filhos que 

são cuidadores primários representam uma inversão do relacionamento tradicional entre 

pais e filhos e que estes podem ser menos vigilantes do que outro cuidador, podendo vir 

a ocasionar lesões de queimaduras maiores e mais frequentes. Discussão: A literatura traz 

que as lesões por queimadura nos idosos acontecem com maior frequência nos que moram 

sozinhos ou que não possam contar com a presença de sua família e acabam por realizar 

suas atividades cotidianas, como por exemplo, cozinhar ou aquecer água para o banho, 

sem o auxílio de um cuidador4. Quando se fala em família, esta geralmente é constituída 

por pais e filhos, e os primeiros apresentam a tendência a expor o símbolo da autoridade 

do lar e consequentemente a ser detentor do poder. Em contrapartida, na senilidade muitas 

vezes a pessoa idosa passa a morar com os filhos e acaba por perder o poder e a autoridade 

que tinha anteriormente, que agora será desempenhada pelos filhos, visto que os mesmos 

que executarão o cuidado aos pais, o que pode gerar uma inversão de papéis. E ainda, fala 

que o apoio e um ambiente familiar em comparação a idosos enviados para instituições 

de longa permanência após a alta hospitalar faz toda diferença na recuperação desses 

pacientes5. Conclusão: Destaca-se, a necessidade de afetividade humana durante a 

prestação do cuidado a pessoa idosa vítima de queimaduras, minimizando desta forma, a 

sensação de sofrimento, aumentando a percepção de qualidade de vida pelos pacientes e 

contribuindo decisivamente para a eficiência e a rapidez da recuperação. 

Contribuições/implicações para a Enfermagem: O profissional de enfermagem se 

encontra presente durante todo ciclo de vida do ser humano, e este tem como dever atuar 

na prevenção de queimaduras, visto que esta ainda tem grande incidência perante 

acidentes domésticos entre os idosos. Além disso, o enfermeiro é aquele que deve prestar 

uma assistência integral e eficaz, trazendo segurança e conforto ao idoso vítima de 

queimaduras, a fim de minimizar o sofrimento deste paciente. 

Descritores: Enfermagem; Idoso; Queimaduras. 
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REFLEXÕES ACERCA DO CLIMA ÉTICO INSTITUCIONAL E DA 

IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM SAÚDE 

 

Danubia Andressa da Silva Stigger1, Éllen Daiane Biavatti Oliveira Algeri2, 

Jamila Geri Tomaschewski Barlem3, Klaus Nobre Stigger4, Rosemary Silva 

da Silveira5 

 

 

Introdução: No âmbito da saúde, o clima ético repercute em valores e premissas, 

caracterizando-se como a percepção de como as questões éticas são conduzidas dentro 

das organizações, envolvendo comportamentos eticamente aceitos. Compreende políticas 

específicas na gestão e influencia nas crenças individuais adotadas pelas organizações, 

em práticas de conduta e cuidado. Sabe-se que a capacidade de perceber e gerenciar os 

elementos éticos presentes nos ambientes de cuidado à saúde é influenciado pela cultura, 

experiências pessoais, formação acadêmica e, consequentemente, pelo próprio 

envolvimento nos problemas morais presentes no exercício profissional1. Nesse contexto, 

os grupos de trabalho são de extrema relevância, especialmente os grupos informais, uma 

vez que suas características podem definir determinadas atitudes e comportamentos que 

irão influenciar os processos de trabalho e a cultura da organização. Inserida nesse 

contexto, a implementação de novas tecnologias no ambiente de trabalho se torna 

vulnerável aos conflitos éticos, necessitando de constantes debates e reflexões. Assim, 

torna-se especialmente relevante discutir acerca da percepção ética dos grupos informais, 

como os processos se desenvolvem neste contexto e ainda as dinâmicas que envolvem a 

inserção de novas tecnologias em saúde, procurando enfatizar que as impressões destes 

grupos podem impactar positiva ou negativamente na construção desta performance. 

Desse modo, torna-se relevante incentivar discussões sobre os grupos informais e a 

relevância da ética nestes processos organizacionais para que as tecnologias em saúde 

possam ser implementadas, com cada vez mais eficiência, alcançando resultados 

satisfatórios e contagiando os profissionais a uma busca constante pelo conhecimento.  
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Objetivo: Refletir acerca da implementação de novas tecnologias e inovações no 

contexto hospitalar e o clima ético. Metodologia: Trata-se de uma reflexão pautada na 

literatura acerca do clima ético, dos grupos informais e na implementação de tecnologias 

nas instituições de saúde, bem como na experiência dos autores acerca da temática, 

buscando fomentar discussões sobre o tema, estimulando produção textual para a 

comunidade acadêmica, bem como discussões no âmbito profissional, qualificando e 

multiplicando conhecimentos. Resultados: Conceitualmente, o clima ético tem sido 

definido como o clima determinado pela percepção dos membros que o envolvem sobre 

como os processos éticos funcionam naquele ambiente 1. Não obstante, pode ser 

compreendido como uma característica da organização, com atributos particulares de 

gestão que são captados pelos trabalhadores, dando seguimento a uma linha de conduta 

padrão, determinado pelo ambiente. A magnitude deste entendimento está no fato de o 

clima ético ser uma propriedade mutável, capaz de influenciar de maneira positiva ou 

negativa indivíduos e grupos, impactando também nos resultados do trabalho que deverá 

ser executado 2. A implementação de novas tecnologias no ambiente de trabalho envolve 

um longo processo de desenvolvimento com treinamento de funcionários e, não 

raramente, é possível constatar a presença de conflitos mediante a alteração de rotinas 

assistenciais, administrativas e tecnológicas, equivocadamente interpretadas pelos grupos 

informais, que mesmo após um longo trabalho de conscientização, ainda oferecem 

resistência. Assim, elenca-se a importância de se desenvolver habilidades de liderança e 

aperfeiçoamento em relações interpessoais, outrossim, muitas questões sobre os grupos 

informais e suas percepções éticas dentro de uma organização ainda precisam ser 

amplamente debatidas. Ao criarem barreiras imaginárias diante das inovações 

tecnológicas, a partir de suas percepções éticas e organizacionais, emerge um complexo 

e delicado processo de adesão dos funcionários aos planejamentos institucionais, 

influenciado pela maneira como esses grupos se fortalecem em meio à implantação de 

uma tecnologia que buscam melhorias nos processos da organização. Os grupos informais 

surgem principalmente dos interesses comuns de duas ou mais pessoas e são basicamente 

constituídos de uma estrutura informal assim como sua liderança. Esses grupos 

rapidamente se formam e exercem forte influência dentro das organizações, podem 

facilmente modificar positivamente ou negativamente o funcionamento dos processos 

operacionais. O comportamento dos indivíduos e dos agrupamentos é diretamente 

influenciado pelo modelo de liderança exercida e o modelo de liderança ética exemplifica 
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uma conduta normativa que através de ações pessoais e das relações interpessoais inspira 

os liderados a corroborarem com as atividades propostas 3. O acesso à inovação em saúde 

com uso de tecnologias têm se mostrado essencial para a otimização de práticas de 

cuidado na promoção da saúde culminando em uma melhora significativa na qualidade 

de vida dos indivíduos. Entretanto, o processo de aceitação e implementação dessas 

tecnologias envolvem fatores técnicos, pessoais, organizacionais e sociais, dificultando 

ou facilitando os processos, modificando o planejamento inicial dos gestores4. A 

utilização de novas tecnologias se caracteriza pela impulsão de novos conhecimentos, 

produtos, ações e serviços na modelagem de um processo de atendimento que visa 

aperfeiçoamento contínuo, através da busca pela qualidade no atendimento as 

necessidades emergentes da população 5. O clima ético se constitui como uma ferramenta 

de grande importância, exercendo significativa influência sob os membros da equipe, 

refletido em atitudes e comportamentos desenvolvidos na organização de uma maneira 

geral, destacando-se que há evidências de que em uma organização exista mais de um 

clima ético, dispersos pelos agrupamentos 2. Conclusão: Destaca-se a importância de 

discutir as questões sobre a formação e a influência dos grupos informais dentro das 

organizações, implicando em mudança de condutas, modelagem de pensamentos e 

reestruturação de processos no âmbito formal. Percebe-se a necessidade de fomentar 

estudos relacionados ao comportamento desses agrupamentos, analisando as percepções 

éticas inerentes as suas condutas que os impulsionam a modificar a dinâmica dos 

processos organizacionais em benefício a uma ideia contrária a proposta. 

Contribuições/Implicações para Enfermagem: As organizações, atualmente, 

enfrentam um ambiente competitivo influenciado pela ciência e pela tecnologia, nesse 

sentido buscam somar esforços para validar e operacionalizar os processos 

organizacionais na crescente busca pela inovação e conhecimento. A enfermagem, dentro 

das instituições, frequentemente representa grande parte do contingente funcional, por 

conseguinte, representa o maior multiplicador de grupos informais. Sendo assim, as 

discussões acerca do tema bem como a presença de um líder e seu posicionamento ético 

se tornam indispensáveis na identificação dos agrupamentos. Essa conduta é essencial no 

manejo dos grupos informais para que as relações interpessoais e profissionais dentro das 

organizações se fundam em equivalente harmonia com a visão da instituição mantendo o 

equilíbrio da estrutura organizacional mediadas pelo profissionalismo e perpetuação da 

ética. 
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