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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: UMA REFLEXÃO PARA A 

ENFERMAGEM 
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3
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4
; Marlene Teda Pelzer

5
; 

 

INTRODUÇÃO: A expressão qualidade de vida surge pela primeira vez nos Estados Unidos, 

no ano de 1964, objetivando a visualização dos padrões sociais de vida, sendo utilizada com o 

intuito de valorizar os parâmetros que conduzem ao aumento de expectativa de vida da 

população
1
. Embasada nos vários contextos da saúde e nas múltiplas dimensões humanas: 

biológicas, sociais, psicológicas e espirituais as quais se inter-relacionam com o ambiente 

onde se encontram, a qualidade de vida, necessita de especial atenção, com vistas a 

possibilitar o equilíbrio e a sustentabilidade de todos os elementos inclusos e formadores 

desta totalidade
2
. Neste contexto buscamos visualizar a enfermagem, que atualmente tem se 

deparado com condições de trabalho que estão voltadas à obtenção de lucro, que exigem alto 

grau de competitividade e agilidade no acompanhamento das transformações, as quais são 

constantes, o que acaba repercutindo diretamente em sua qualidade de vida
3
. Estas 

inquietações, que são fonte de insatisfação no ambiente laboral podem interferir nos demais 

espaços de vivência destes trabalhadores, maximizando e contemporizando seu sofrimento. 

Desse modo, acredita-se que sentimentos de satisfação e sofrimento se relacionam, através da 

relação entre organização do trabalho e experiência de vida do trabalhador
4
. Para tanto, 

destaca-se a necessidade em entender o ambiente de trabalho não apenas como um espaço 

físico restrito à realização do trabalho em si, mas como um ambiente em que se desenvolve a 

coletividade, de forma a se desenvolver ao mesmo tempo, parte conhecimento e parte 

vivência dos sujeitos que ali trabalham e convivem. Um espaço onde se dividem e se 

compartilham experiências individuais, concretizadas através das diversas relações 

                                                           
1
 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG.  Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Email: esanenf@hotmail.com; 
2
 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG.  Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Email: tauanafigu@yahoo.com.br 
3
 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG.  Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Email: ivanete.25@hotmail.com 
4
 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG. Email: pelzer@mikrus.com.br 
5
 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa: Gerenciamento Ecossistêmico 

em Enfermagem/Saúde (GEES). Email: hedih@terra.com.br 

 

mailto:esanenf@hotmail.com
mailto:tauanafigu@yahoo.com.br
mailto:pelzer@mikrus.com.br


 

4 
 

organizacionais
5
. O ministério da saúde, em sua Política Nacional de Humanização (PNH), 

apresenta como uma de suas diretrizes a valorização do trabalho e do trabalhador e em meio 

aos eixos propostos incluiu a gestão do trabalho, propondo a realização de ações que garantam 

a participação dos trabalhadores nas tomadas de decisões, com vistas a fortalecer e valorizar 

os mesmos
6
. Enquanto líder da equipe de enfermagem, o enfermeiro possui papel primordial 

na consolidação e sustentação de uma assistência de qualidade prestada ao cliente, entretanto 

para que isto aconteça, torna-se imprescindível que o mesmo tenha condições de trabalho que 

lhe sejam favoráveis ao melhor desempenho no exercício desta práxis. Neste contexto, 

questiona-se a respeito da qualidade de vida dos enfermeiros, uma vez que, as diretrizes do 

ministério da saúde abarcam, entre outros, a saúde do trabalhador como um dos temas a ser 

contemplados e assistidos constantemente, na busca de uma prática saudável. É necessário 

para isto, que o sistema e as instituições de saúde considerem, na prática de suas ações, as 

reais necessidades dos enfermeiros, pois se presume que a contemplação destas sirva de pré-

requisito à satisfação pessoal dos trabalhadores envolvidos, bem como para a realização de 

uma assistência eficaz, o que refletirá na satisfação dos clientes quanto ao serviço prestado. 

OBJETIVO: Refletir sobre a qualidade de vida no trabalho da enfermagem. RESULTADOS 

E DISCUSSÃO: Refletindo acerca da Qualidade de Vida na Enfermagem - Por qualidade de 

vida, através de suas origens cientificas, entende-se um conceito que inclui sempre, além das 

medidas e dos requisitos materiais da vida, o grau de percepções e avaliações das pessoas em 

relação a estas condições. A complexa interação entre as diversas dimensões humanas e a 

necessidade de atender os aspectos daí decorrentes levam a questionar a respeito dos modos 

de produção das ações de saúde e qual o modelo capaz de, com baixo custo, alcançar alta 

resolutividade e ser extensivo a toda a população, numa perspectiva integradora com 

possibilidade de enfrentar os problemas de saúde 
7,2

. Nos serviços de Saúde, a Enfermagem 

está dentro de uma equipe, e esta interage entre si, como uma cooperação, o qual deveria 

ocorrer de forma a contribuir para o bem-estar do sujeito cuidado. O trabalho teoricamente 

deveria proporcionar a satisfação de todos os envolvidos neste ambiente. Entretanto, o 

trabalhador da saúde, concebido neste contexto pelo enfermeiro, por vezes está tão 

acostumado à rotina e o modo como desenvolve seu trabalho ou a que a instituição, de uma 

maneira geral estabelece, de forma que não consiga pensar por si somente, e tão pouco se 

sente capaz de buscar alternativas diferentes
6
. Igualmente, a desintegração do trabalho nos 

hospitais remete ao descaso, descompromisso, indiferença, queixas e insubordinação dos 

trabalhadores, causando-lhes enorme sofrimento e controvertendo a ordem que deveria ser 
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natural, ou seja, a do prazer no trabalho
8
. Contudo, precisa-se de colaborações, de redes e 

cooperação para que aconteça um trabalho resolutivo, de qualidade de forma a abranger 

trabalhadores e usuários. Trata-se de um conjunto, uma célula e para que tudo ocorra 

coordenadamente, necessita estar em consonância permanentemente. À inexistência de 

espaços que possibilitem a participação coletiva somam-se a outros problemas, como as 

relações e condições de trabalho precárias e desgastantes, a importância imputada ao 

trabalhador por parte da população e do governo, o modelo de gestão centralizado entre 

outros, acabam por determinar o adoecimento dos profissionais, afetando diretamente a 

qualidade de vida destes
9
. “[...] o trabalho de enfermagem necessita ser acompanhado pela 

gerência, pois a existência de múltiplos fatores intervenientes no processo de trabalho de 

enfermagem ocasiona um rearranjo na sua organização, por vezes improvisado que faz com 

que o trabalhador desenvolva suas tarefas de forma a se adaptar as carências, resultando em 

baixa Qualidade de Vida naquele ambiente 
10

 ” . Posto isso, não devemos deixar de ressalvar 

que o Código de Ética Profissional da Enfermagem além de enfatizar que o enfermeiro deva 

atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, quer seja individual ou 

coletiva, preconiza uma práxis humanizada nos serviços de enfermagem, considerando ainda, 

que os enfermeiros devem exercer sua autonomia, tomar decisões e desenvolver ações em 

concordância com os princípios éticos e legais
11

. Ainda, mudanças se fazem necessárias na 

formação em enfermagem, onde se torna imprescindível a reflexão junto aos sujeitos 

envolvidos no aprendizado, da importância destes, na transposição para a prática dos 

princípios éticos em busca de transformar a realidade.  Sendo assim, se pode dizer que a busca 

por qualidade de vida também está relacionada às mudanças empregadas na metodologia do 

aprendizado em enfermagem, devendo esta expandir suas concepções em prol da autonomia, 

liberdade, envolvimento e responsabilidade dos sujeitos, exaltando a capacidade crítica, bem 

como a habilidade em argüir e defender determinado ponto de vista seja de forma individual 

ou na coletividade
10

. Desse modo, a questão da qualidade de vida do enfermeiro deve ser 

discutida e analisada a partir e no contexto da própria enfermagem, uma vez que embora não 

seja possível a própria classe resolver tal questão, torna-se imprescindível que esta reflita e 

mobilize-se acerca de melhores condições de trabalho, de modo a melhorar a qualidade de 

vida laboral e fora desta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A forma como o trabalho da 

enfermagem vem sendo organizado está sendo fonte de insatisfação no trabalho deste 

profissional, a inexistência de diálogo e abertura por parte da gestão das instituições vem 

comprometendo não apenas esta relação, mas também as vivências pessoais destes 
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trabalhadores, o que repercute na qualidade de vida destes. Entretanto como profissionais 

devidamente qualificados para o exercício de suas competências os enfermeiros não devem 

admitir que a maneira capitalista e mercantilista, como vem sendo conduzida a saúde nas 

instituições do Brasil, interfira de modo tão sobrepujante em suas vidas, a ponto de 

desqualificá-la, tornando-os seres inaptos e vitimados por um sistema que prima a quantidade 

e o lucro em detrimento da qualidade de vida dos seus cidadãos. É tempo e faz-se mais do que 

necessário que a enfermagem se destitua do papel de mero expectador e coloque-se como ser 

participativo, em vez de apenas esperar que outrem lhes conceda respaldo para tal. A busca é 

em prol da sua própria qualidade de vida, o que parece ser uma boa oportunidade para se fazer  

e ouvir.  

 

DESCRITORES: Qualidade de vida, Enfermagem, Processo de Enfermagem 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres 
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; Marina Bisio 

Mattos
4 

 

INTRODUÇÃO:A Enfermagem surgiu como profissão e como campo de saber, na metade 

do século XIX, na Inglaterra vitoriana, sob liderança de Florence Nightingale. Com seu 

espírito humanitário, Florence não se limitou à saúde e à doença, mas enfatizou o interesse da 

Enfermagem pelo ser humano, estivesse ele saudável ou não¹. “Nas concepções 

nightingaleanas, ao invés de adotar uma conduta conformista, o ser humano por meio da 

educação poderia desvelar suas potencialidades e mudar sua situação”
2
. Naquela época, a 

enfermagem tinha como função servir e obedecer à Medicina. Para modificar essa situação 

Nightingale empenhou-se em “mostrar que era possível e necessário um preparo formal e 

sistemático para a aquisição de conhecimentos no campo da Enfermagem”
2:110 

.Seu espírito 

investigativo e para a tomada de decisões facilitavam a observação e análise das diferentes 

situações vivenciadas em cada local onde atuou 
3
 esse conhecimento acumulado, possibilitou 

a implementação do ensino de enfermagem. A Teoria Ambientalista de Florence Nightingale
4
 

era orientada
 
por princípios relacionados ao ambiente físico, psicológico e social, os quais 

eram essenciais para o bem-estar e recuperação dos pacientes hospitalizados. Foi com a 

publicação do livro Notes of nursing que ela procurou distinguir o saber da Enfermagem, do 

saber Médico. Passada essa fase, a enfermagem procurou conquistar o domínio técnico, 

enfocando seu conhecimento na forma de executar os procedimentos, sendo essa, muitas 

vezes, mais valorizada que o próprio cuidado ao cliente
5.

 Assim, a competência profissional 

centrava-se na habilidade manual associada à rapidez e à disciplina. Naquela época, antigos 

(as) pacientes e funcionários de serviços gerais, eram facilmente promovidos(as) a 

enfermeiro(as)s. Como conseqüência, o cuidado era desvalorizado, e a atenção, limitada às 

ações curativas. Com essa ideologia, as atenções se deslocaram do doente para a doença e o 

paciente reduzido a um número de leito
2
. Na realidade, a habilidade e a destreza, associadas à 
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capacidade de memorização, postura e senso de organização, eram os aspectos mais 

valorizados para a boa atuação profissional. Entre as décadas de 40 e 60 do século passado, a 

enfermagem centrou seu saber em princípios científicos, respaldando suas ações, 

principalmente nos princípios de anatomia, fisiologia, microbiologia, física e química. Assim 

“cada etapa de um procedimento era relacionada a um princípio científico que correspondia 

ao porquê de sua execução”
2:112 

. Atualmente, inúmeras teóricas, na tentativa de consolidar o 

conhecimento produzido no campo da Enfermagem, vêm refletindo e pesquisando com o 

intuito de definir “qual o saber próprio da enfermagem”. Uma delas, Dorothy Johnson, 

apregoava que “uma profissão não pode existir por muito tempo sem explicitar seus 

fundamentos teóricos” e estendia sua argumentação enfatizando que tais fundamentos 

precisam ser testados e expandidos, pois a sociedade só daria autoridade e responsabilidades 

às enfermeiras se elas provassem que possuíam o conhecimento
6
.
 
Hoje, com a expansão dos 

cursos de graduação e pós-graduação em latu e stricto sensu, inúmeros foram os periódicos 

científicos criados para divulgar os conhecimentos produzidos pela enfermagem. Tais 

periódicos, classificados pelo sistema Qualis, de acordo com o impacto produzido no campo 

científico, são disputados por pesquisadores e pesquisadoras para divulgar sua produção 

científica. OBJETIVO: Conhecer que técnicas de coleta e análise de dados, enfermeiros e 

enfermeiras estão utilizando em suas investigações científicas. METODOLOGIA: Trata-se 

de uma investigação exploratório-descritiva, com abordagem quantitativa, realizada por meio 

da análise de resumos de investigações científicas publicadas no ano de 2010, nas revistas 

REEUSP, Latino americana de enfermagem, Texto & Contento, Gaúcha de Enfermagem e 

Anna Nery. Após a definição dos critérios de inclusão, selecionaram-se para este estudo, as 

pesquisas inéditas em português, disponíveis on-line, com pelo menos um(a) autor(a) 

enfermeiro(a). A coleta de dados foi realizada entre setembro de 2010 e janeiro de 2012, por 

duas pesquisadoras de forma independente, a fim de conferir objetividade ao método adotado. 

A localização do material foi efetuada por meio de busca digital. Do material selecionado 

foram lidos os resumos, excluindo-se artigos de revisão, relatos de caso e de experiência. Das 

pesquisas inéditas, construiu-se um banco de dados, elaborando-se para cada artigo um 

arquivo identificado pelo título abreviado da revista seguido do número do volume, fascículo 

e página. Os arquivos continham: abordagem, tipo de estudo, técnica de coleta de dados, 

técnica de análise de dados e referencial metodológico. Para análise dos dados utilizou-se as 

freqüência absoluta e relativa das técnicas de coleta e análise de dados utilizados. 

RESULTADOS: Foram analisados 432 artigos, sendo 223 (51,62%) de abordagem 
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qualitativa, 195 (45,13%) de abordagem quantitativa e 13 (3%) de abordagem 

quali/quantitativa, detectando-se assim a prevalência da abordagem qualitativa, nas pesquisas 

realizadas por enfermeiros(as). Com essa abordagem é possível “lidar com o significado 

atribuído pelos sujeitos aos fatos, relações, práticas e fenômenos sociais”
7:796

 auxiliando na 

descoberta de aspectos subjetivos do processo saúde-doença e inquietações referentes ao 

cuidado de enfermagem, proporcionando, assim, uma melhora na qualidade da assistência 

prestada e na construção do conhecimento na área da enfermagem
7
. Por outro lado, a pesquisa 

quantitativa é a mais utilizada para apurar opiniões e atitudes explícitas, portanto o 

“conhecimento que resulta é baseado em observação, medição e interpretação cuidadosas da 

realidade objetiva.” 
8:503

 Com essa abordagem é possível testar de forma precisa as hipóteses 

levantadas. Essa modalidade de pesquisa fornece índices numéricos que podem ser analisados 

por procedimentos estatístico
9
.  Na maioria dos artigos qualitativos 150 (67,26%), os dados 

foram coletados através de entrevistas. Cabe enfatizar que o entrevistador deve ter 

fundamentação teórica e habilidade técnica para fazê-la, podendo assim, fornecer um material 

rico e adequado como fonte de investigação
10

. A técnica de análise mais utilizada foi descrita 

como análise de conteúdo 58 (26%), seguida pela análise de conteúdo temática 32 (14,34%). 

A análise de conteúdo é uma técnica largamente empregada nos trabalhos qualitativos e 

consiste em uma interpretação pessoal do pesquisador com relação à sua percepção dos dados 

e abrange “um conjunto de técnicas de organização de comunicações/informações – um 

procedimento frente a dados qualitativos para fazer emergir temas/tópicos e 

conceitos/conhecimentos”
11:259

. O referencial teórico mais citado, obviamente, foi Laurence 

Bardin 53(23,76%), que propõe a análise de conteúdo como forma de analisar dados. Na 

maior parte dos artigos de abordagem quantitativa, foi utilizado o questionário como técnica 

de coleta de dados 68(34,87%) e adotada estatística descritiva para a análise 71(36,41%). 

CONCLUSÃO: Constatou-se a predominância de estudos exploratórios, com abordagem 

qualitativa, realizados por meio de entrevistas e análise de conteúdo, demonstrando a 

tendência da enfermagem em compreender os fenômenos que envolvem o processo de cuidar. 

Embora se reconheça o valor dos resultados desses estudos, vale ressaltar que a enfermagem 

precisa diversificar sua forma de produzir conhecimento, para assim ser cada vez mais 

reconhecida no campo científico.  

 

DESCRITORES: Pesquisa. Enfermagem. Pesquisa em enfermagem.  

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres. 
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RELATO DA EXPERIÊNCIA ACADÊMICA NO DESENVOLVIMENTO 

DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM PAIS, ADOLESCENTES E 

PROFESSORES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
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INTRODUÇÃO: A escola é considerada espaço crucial para a aquisição e desenvolvimento 

de conhecimentos e habilidades visando mudanças de comportamento, pois congrega por um 

período importante, crianças e adolescentes numa etapa crítica do ciclo vital
1
. Durante a 

inserção dos adolescentes no ambiente escolar, ocorrem importantes transformação nos 

mesmos, pois acontece neste período grande parte do processo de crescimento e 

desenvolvimento humano, onde se observa acentuado amadurecimento corporal; 

significativas transformações emocionais; construção de novas relações interpessoais; 

manifestações de novos sentimentos; atitudes e decisões, resultando na construção de uma 

identidade própria
2
. A população escolar adoece menos que outros grupos etários e, de fato, 

tem taxas de mortalidade menores que da população em geral. Mas um olhar mais 

aprofundado evidencia aumento no número de infecções por doenças sexualmente 

transmissíveis na adolescência, que associados a fatores socioeconômicos e culturais, têm 

profundas repercussões na qualidade de vida dessa população
3
. Na sociedade contemporânea, 

o início da atividade sexual trona-se cada vez mais precoce entre os adolescentes, e, muitas 

vezes, estes jovens não estão preparados para assumir tal responsabilidade, considerando a 

imaturidade ou inexperiência nestas questões, falta de acesso a informações, seja no ambiente 
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escolar ou familiar, e pelas características próprias desta fase da vida
2
. Segundo dados do 

Fundo das Nações Unidade para a Infância, 32,8% dos adolescentes brasileiros, com idades 

entre 12 e 17 anos, já tiveram relações sexuais. Destes, 61% eram homens e 39% mulheres. 

Contudo, 9,5% de adolescentes entre 15 e 19 anos (82% mulheres e 18% homens) vivenciam 

algum tipo de união, com vida sexual
4
. A proteção necessária ao adolescente, descrita em leis, 

decretos e portarias, vem sendo ampliada pelo acesso a bens e serviços que promovem a 

saúde, educação e o bem-estar a esse grupo, e esforços são feitos para incluir a família, a 

sociedade e os serviços de saúde de forma que estes entendam o processo de adolescer. Nessa 

compreensão, as ações devem estar focadas no desenvolvimento de habilidades, para o 

exercício pleno da cidadania e do protagonismo juvenil
5
. Trabalhar na Estratégia Saúde da 

Família com desenvolvimento de habilidades em saúde sexual do adolescente, na perspectiva 

da promoção da saúde e na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez 

precoce, constitui um desafio para os profissionais de saúde, pois, atender um sujeito que se 

encontra em pleno processo de transformação biopsicossocial, bem como pautar a atuação 

levando em consideração as necessidades e singularidades desse grupo, exige um processo de 

crescimento e de aquisição de novas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes para 

os dois protagonistas do processo: enfermeiro e adolescente
6
. Neste sentido, a utilização do 

viés da Educação em Saúde tem-se demonstrado de grande valia, para a capacitação dos 

indivíduos, tendo por objetivo a melhoria das suas condições de saúde
7
, e a escola é propícia 

às ações educativas em saúde
8
, por ser um ambiente de multiplicação de saberes, onde os 

adolescentes vivenciam e partilham suas experiências. Entretanto, para que as ações 

educativas com os adolescentes transformem-se na adoção de hábitos saudáveis, faz-se 

necessária a perpetuação das informações partilhadas. Desta forma, o apoio dos pais e 

professores enquanto educadores para saúde é imprescindível, e instrumentalizá-los para o 

exercício desta ação deve ser também um dos objetivos das práticas educativas promovidas 

pelos profissionais da saúde. OBJETIVO: Relatar uma pratica educativa desenvolvida com 

pais de adolescentes, adolescentes e professores, sobre educação sexual com adolescentes, em 

duas escolas da periferia de Rio Grande/RS, inseridas na área de cobertura de uma Unidade 

Básica da Estratégia de Saúde da Família (UBESF). METODOLOGIA: Trata-se de um 

relato de experiência. Inicialmente, efetuamos um levantamento das ações prioritárias para o 

publico adolescente residente na área de cobertura da UBESF, junto às enfermeiras desta 

unidade. Nesta oportunidade constatamos a necessidade de ações educativas acerca de temas 

que permeiam o adolescer. Esta UBESF possui um projeto denominado “Educação em Vida”, 
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que foi desenvolvido anteriormente pelos trabalhadores da equipe de enfermagem, mas que, 

por questões organizacionais encontrava-se desativado. Desta forma, ao percebermos como 

necessária as ações educativas com os adolescentes, propusemos a continuidade deste projeto. 

Após, realizamos contato com direção e supervisão pedagógica de duas escolas que estão 

inseridas na área de cobertura desta UBSF, sendo uma de Ensino Fundamental Incompleto e 

outra de Ensino Médio; nesta oportunidade delimitamos os temas e construímos o 

cronograma. Este projeto foi desenvolvido em três diferentes etapas, sendo a primeira com os 

professores, a segunda com os pais dos adolescentes e a terceira com os próprios 

adolescentes. Foi realizada uma reunião com os professores e uma reunião com os pais dos 

adolescentes em cada uma das escolas, onde foi abordada a importância da discussão do tema 

sexualidade no ambiente familiar e escolar. Para isto, utilizou-se de uma abordagem 

expositivo-dialogada, com o auxílio de um multimídia, onde os temas foram discutidos de 

forma aberta. Nesta oportunidade, solicitamos a autorização dos pais dos adolescentes para 

que a ação educativa sobre educação sexual acontecesse. A etapa com os jovens foi dividida 

em dois diferentes encontros para cada escola, onde foram abordados os seguintes temas: 

anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais, masturbação, “ficar” versus namorar, primeira 

relação sexual, contracepção, gravidez na adolescência, aspectos positivos e negativos da 

vivência da sexualidade, e doenças sexualmente transmissíveis. Esta etapa foi desenvolvida 

através de uma abordagem expositivo-dialogada, com o auxílio de um multimídia e peças 

anatômicas dos órgãos sexuais externos e internos. As ações de educação em saúde ocorreram 

nos meses de março e abril de 2012 e foram desenvolvidas por um acadêmico de enfermagem 

da nona série, e duas acadêmicas de enfermagem da quarta séria participantes do Programa de 

Educação para Trabalhado – PET Saúde em parceria com os membros da equipe de 

enfermagem de uma UBESF. RESULTADOS: A primeira ação educativa aconteceu com os 

professores, onde discutimos a transversalidade dos temas que seriam trabalhados com os 

adolescentes, e junto deles elaboramos formas para que estes assuntos continuem a ser 

trabalhados nas diferentes matérias curriculares. Os professores demonstraram grande 

interesse e disponibilidade na busca de maneiras para perpetuarem as ações educativas para a 

saúde nas diferentes matérias. Todavia, alguns docentes relataram seu desconforto ao 

trabalhar temas que envolvam sexualidade. O desconforto ao trabalhar a temática sexualidade 

também esteve presente no encontro com os pais e responsáveis pelos adolescentes, onde 

alguns demonstraram grande dificuldade em falar sobre o tema. Alguns pais de adolescentes 

do sexo feminino relataram que sentem “vergonha” ao falar sobre o assunto. Já os pais de 
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jovens do sexo masculino argumentam que seus filhos encontram informações sobre o 

assunto em vários ambientes, já estando instruídos. Além disto, muitos relataram que na 

escola seus filhos já recebem informações acerca da sexualidade, e que, o distanciamento que 

ocorre entre os adolescentes e seus pais durante esta fase do ciclo vital dificulta que ambos 

tenham a intimidade necessária para que os pais falem sobre sexo com seus filhos. Não 

obstante, pais e responsáveis demonstraram-se interessados nos resultados que podem ser 

fruto das ações educativas. Nos encontros realizados com os adolescentes, foram abordados 

os temas que permeiam a sexualidade, aspectos positivos e negativos da vivência da 

sexualidade, e doenças sexualmente transmissíveis. Participaram destas atividades 78 

adolescentes, com idade entre 11 e 14 anos. Em relação aos temas anatomia e fisiologia dos 

órgãos sexuais, masturbação e uso de métodos contraceptivos, percebeu-se, entre os 

adolescentes, grande acanhamento para falar da temática, como também acentuado 

desconhecimento da anatomia interna e externa dos órgãos sexuais, e quanto ao uso correto de 

métodos contraceptivos. Sobre a temática “ficar” versus namorar e primeira relação sexual, os 

adolescentes demonstraram-se mais à vontade para a discussão, expondo suas concepções e 

esclarecendo inúmeras dúvidas sobre o tema. A vivência da sexualidade foi associada pelos 

adolescentes diretamente a aspectos negativos, deixando em segundo plano os aspectos 

positivos da uma sexualidade saudável, demonstrando-se atentos as conseqüências ruins que 

podem advir da vivência inconseqüente da sexualidade. Em relação às doenças sexualmente 

transmissíveis, os jovens deram grande destaque para a infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Adquirida, porém mostraram desconhecimento das diferentes doenças que 

podem ser transmitidas pela relação sexual. CONCLUSÃO: A realização destas ações 

educativas exigiram esforço, dedicação e reflexão para que as execuções das ações planejadas 

superem as expectativas dos sujeitos, especialmente os adolescentes, na busca de cidadania e 

na adoção de hábitos saudáveis. Não somente, possibilitaram o esclarecimento de inúmeras 

dúvidas, e permitido identificar o conhecimento dos sujeitos sobre o tema, os preconceitos e 

percepção do significado da sexualidade e a percepção da UBESF no cuidado da saúde para a 

vivência de uma sexualidade saudável.  

DESCRITORES: Adolescência; Promoção da Saúde; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: Denomina-se período pós parto ou puerpério, o intervalo entre o parto e a 

volta do corpo da mulher ao estado anterior à gestação
1
. Ajustes fisiológicos e psicológicos 

começam logo após o parto, e permanecem aproximadamente até a sexta semana. 

Popularmente, o puerpério é também chamado de quarentena ou resguardo
1
. O puerpério é 

uma fase na vida da mulher que merece grande atenção por parte dos profissionais da área da 

saúde, sendo dividido em três períodos: imediato, tardio e remoto. O período imediato é o 

período que melhor deve ser avaliado, pois é o momento que a mulher começa a perceber as 

transformações e formar o vínculo com o bebê, esse ocorre desde o momento de expulsão da 

placenta até o 10° dia
1
. Segundo o Ministério da Saúde os profissionais e os serviços devem 

estar atentos e preparados para aproveitar a oportunidade de contato com a mulher e o recém-

nascido na primeira semana após o parto para instituir todo o cuidado previsto para a 

“Primeira Semana de Saúde Integral”
2 

. A consulta puerperal de enfermagem tem por objetivo 

colaborar com o pós-parto, identificando e avaliando dificuldades da família com o bebê, 

além de auxiliar na percepção de anormalidades e complicações neste período, visando à 

promoção da saúde as mulheres puérperas e o aleitamento materno, garantindo assim uma 

vida saudável para a mãe e o bebê. OBJETIVOS: refletir acerca do atendimento prestado à 

mulher no puerpério imediato, visando prepara-se para um melhor enfrentamento deste 

durante o exercício profissional; focar a realidade vivenciada pela puérpera e por seus 

familiares neste momento, buscando um melhor enfrentamento das situações geradas após o 

nascimento do bebê.  METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido 

por acadêmicas de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, oriundo da 

realização do estágio curricular da disciplina de Saúde da Mulher, no período de 22/03/2012 a 
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19/04/2012. Os estágios foram realizados todas as quintas feiras no turno da tarde, na 

maternidade do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa na Cidade de Rio Grande – RS. 

Durante o período de estagio foram realizadas avaliações das condições físicas, emocionais e 

psíquicas das puerperais através de entrevista e exame físico, bem como também atividades 

educativas para a manutenção da qualidade de vida da mãe e do bebê, além de intervenções 

que resultassem na melhora das condições destes. O período de estagio também foi composto 

por uma visita domiciliar a mulher assistida na semana anterior, tendo como objetivo realizar 

uma avaliação completa da puérpera e RN, incluindo história, exame físico, avaliação 

psicossocial, observação da relação mãe-filho, avaliação do lar e interação familiar, dessa 

forma foi possível orientar a mãe quanto as alterações fisiológicas de seu organismo e 

cuidados com sua saúde e do bebê. RESULTADOS: Percebemos que através da avaliação de 

enfermagem foi possível identificar situações de risco á saúde da mãe e do bebê, bem como 

apoiar, esclarecer dúvidas e enfrentar juntamente com elas os obstáculos relativos ao processo 

imediato. Esta prática permitiu instruir as mulheres, na busca de uma melhor recuperação no 

período pós parto, e propiciar a nós acadêmicas de enfermagem, a qualificação das 

competências e habilidades no processo de trabalho de promoção á saúde da mulher no 

puerpério imediato. CONCLUSÕES: Verificou-se a importância da realização da consulta de 

enfermagem no período pós parto, bem como a atuação profissional do enfermeiro frente às 

orientações sobre as mudanças que irão ocorrer. É preciso saber identificar possíveis 

complicações e possuir conhecimento e capacidade de intervir sempre que necessário. 

Notamos uma limitação a respeito destas orientações, por parte da equipe de enfermagem da 

unidade, pois algumas puérperas relataram um déficit de informações e muitas dúvidas. A 

Enfermeira, na assistência puerperal, deve dispensar cuidados na avaliação e orientação da 

mulher acerca das alterações fisiológicas progressivas que se mantém nesse período
4
. A 

puérpera deve ser orientada a deambular precocemente e incentivada a higienizar-se, assim 

que apresentar condições físicas
4
. O aleitamento materno deve ser estimulado e orientado 

nesse período. A amamentação é uma prática que deve ser aprendida, tanto pela mãe, quanto 

pela criança. Desta forma, é esperado que, nos primeiros dias, a mulher ainda apresente 

dificuldades para a amamentação, necessitando assim de auxílio e incentivo constante
3
.  A 

visita domiciliar no 7º dia após o parto proporcionou uma visão ampla do contexto junto á 

família, bem como o retorno a suas atividades domésticas. Durante a visita, observamos o 

vínculo afetivo estabelecido entre o pai e o RN, junto com a importância das orientações 

prestadas por nós durante a internação, vivenciadas e executadas pela puérpera no momento. 
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A mãe em sua autonomia, após a consulta, deve estar apta a desenvolver todos os cuidados 

em relação á sua saúde e do bebê, ancorada em conhecimentos concretos, para possíveis 

decisões que visem a sua saúde bem como a de sua família e ainda a do meio que em que 

vive. Dessa forma, entende-se o importante papel de educador que o enfermeiro deve 

desenvolver no período puerperal, enfocando o adequado restabelecimento da mulher, tanto 

fisiologicamente, quanto psicossocialmente. Além disso, a formação profissional do 

enfermeiro deverá manter-se ao longo de sua carreira, fazendo-se necessário o 

aperfeiçoamento na área de atuação desejada, afim de aprofundar os conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação. 

 

DESCRITORES: Enfermagem, Saúde da Mulher, Puerpério Imediato 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres 

 

REFERÊNCIAS 

 

1 Figueiredo NMAD. Ensinando a Cuidar da Mulher, do Homem e do Recém- nascido. 

Práticas de Enfermagem. São Paulo: Difusão, 2003 

 

2 Ministério da Saúde (BR).Manual Técnico de Pré Natal e Puerpério: Atenção Qualificada e 

Humanizada. Série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Caderno nº 5. – Brasília, 

DF, 2006 

 

3 Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Políticos de Saúde. Área Técnica de Saúde da 

Mulher. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher/ Ministério da Saúde, 

Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica da Mulher. – Brasília: Ministério da Saúde, 

2001.  

 

4 Neto JASN. Fisiologia e Assistência. In: Manual de Obstetrícia Febrasgo. Rio de Janeiro: 

Revinter, 2001. 

 

 



 

20 
 

VIVÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT ENTRE GRADUANDOS DE 

ENFERMAGEM DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO SUL DO 

BRASIL 

 

Jamila Geri Tomaschewski-Barlem
1
; Valéria Lerch Lunardi

2
; Aline Marcelino Ramos

3
; 

Edison Luiz Devos Barlem
4
; Carolina Mirapalheta Ernandes

5
; Kerolayne Machado de 

Mattos
6
; Leda Karine de Almeida

7
 

 

INTRODUÇÃO: A Síndrome de burnout vem sendo abordada como um problema de 

relevância social, estudada em diversos países.
1
 Trata-se de um processo que resulta em 

exaustão física, mental e emocional, em virtude de um período prolongado de exposição a 

elevados níveis de estresse, decorrentes de situações de trabalho, emergindo principalmente 

entre profissionais que exercem atividades de cuidado a outros.
2
 O interesse pelo burnout na 

atualidade vem ampliando seu campo de pesquisa, passando das primeiras investigações 

direcionadas aos profissionais de saúde, para outros contextos profissionais, e, nos últimos 

anos, para o estudo de burnout em estudantes.
3
 O conceito de burnout para estudantes 

apresenta três dimensões específicas: Exaustão Emocional, descrita pelo sentimento de 

estarem exaustos em resposta às intensas exigências do estudo; Descrença, percebida como o 

desenvolvimento de uma atitude cética e distanciada no âmbito dos estudos; e Baixa Eficácia 

Profissional, assinalada pela percepção de estarem sendo ineficazes como estudantes.
4
 As 

características próprias do curso de enfermagem, cuja formação profissional está direcionada 

para o cuidado, contribuem para que os estudantes vivenciem situações conflitantes, seja em 

sala de aula, no laboratório de técnicas, no atendimento de casos de urgência/emergência, com 

possibilidade ainda de confronto com a morte, nos locais de estágio e aulas práticas. No 

entanto, não parece haver um suficiente preparo psicológico para o enfrentamento dessas 
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situações.
3
 Essas questões existentes no cotidiano dos estudantes parecem contribuir para a 

dificuldade em organizar-se às novas funções e atribuições estabelecidas pela futura profissão, 

a qual exige cuidado, flexibilidade e complexidade na assistência a outro ser humano, 

iniciando, assim, situações de estresse e instabilidade emocional que podem levar estes 

estudantes ao desenvolvimento da síndrome de burnout.
5
 OBJETIVO: Investigar a síndrome 

de burnout e sua relação com variáveis sociodemográficas e acadêmicas, entre estudantes de 

graduação em enfermagem de uma universidade pública do Sul do Brasil. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo quantitativo de cunho exploratório-descritivo, 

com delineamento transversal. O estudo foi operacionalizado por meio de uma pesquisa 

survey, realizada com uma amostra de 168 estudantes de graduação em enfermagem, 

matriculados da primeira à nona série, em uma universidade pública do Sul do Brasil, 

mediante a aplicação de uma adaptação do Maslach Burnout Inventory - Student Survey 

(MBI-SS), forma original aplicada com uma amostra de estudantes espanhóis
6 

e traduzida 

para a língua portuguesa em uma pesquisa com estudantes universitários brasileiros
1
. Assim, 

foi elaborado um instrumento com 21 questões, contendo quinze (15) questões do instrumento 

traduzido para a língua portuguesa, das quais, cinco (5) foram adaptadas quanto a sua forma 

de redação, e seis (6) questões novas, considerando a realização das aulas práticas e estágios 

dos estudantes de graduação em enfermagem. A coleta dos dados foi realizada em sala de 

aula, entre os meses de outubro e novembro de 2011, por duas coletadoras previamente 

treinadas. Para análise dos dados, foi utilizado o software estatístico SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences) versão 17.0. Os resultados referentes à amostra estudada foram obtidos 

por meio de estatística descritiva e análises de variância. Este estudo, cumprindo o 

recomendado na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, foi submetido à 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa local e recebeu parecer favorável (Parecer 

Nº135/2011). RESULTADOS: No que se refere aos resultados da avaliação das dimensões 

do burnout, a análise descritiva permitiu verificar que a dimensão Exaustão Emocional 

apresentou a maior média do instrumento (4,00), assinalando a existência de exaustão nos 

estudantes, especialmente, no final do dia em que tiveram alguma aula, seja ela teórica ou 

prática ou em atividades de laboratório ou estágio, bem como quando se levantam para 

enfrentar outro dia de aula, em sala de aula ou laboratório. Estas situações são enfrentadas 

com uma freqüência média próxima a “uma vez por semana”. Na dimensão Descrença, a 

média correspondente foi igual a 1,80, assinalando que os estudantes se sentem distantes e 

céticos em relação aos estudos com uma freqüência próxima a “uma vez ao mês ou menos”. A 
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dimensão Eficácia Profissional apresentou valor 4,54, assinalando que os estudantes 

percebem que estão sendo eficazes nos estudos, especialmente por aprenderem muitas coisas 

interessantes no decorrer do curso e se considerarem bons estudantes, como uma frequência 

próxima a “algumas vezes por semana”. Constatou-se que estudantes mais jovens e que 

realizam atividades de lazer apresentam maior Eficácia Profissional, diferentemente de 

estudantes das séries iniciais e que não realizam atividades extracurriculares; conciliar 

trabalho e estudos influenciou negativamente apenas a dimensão Eficácia Profissional 

enquanto a intenção de desistir do curso influenciou negativamente as dimensões Descrença e 

Eficácia Profissional. CONCLUSÕES: O estudo evidenciou que os estudantes de graduação 

em enfermagem da amostra pesquisada não apresentam a síndrome de burnout, no entanto, 

apresentaram médias elevadas na dimensão Exaustão Emocional, o que pode se constituir em 

indicativo de início do desenvolvimento do processo de burnout. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Os elevados índices de 

exaustão emocional vivenciados pelos estudantes reforçam a necessidade de contínuas 

indagações, reflexões e discussões nas instituições de ensino, enfocando situações e 

experiências que podem favorecer ao desgaste e exaustão dos estudantes de graduação em 

enfermagem, considerando, especialmente, a especificidade dos seus ambientes de formação. 

 

DESCRITORES: Estudantes de enfermagem. Esgotamento profissional. Educação em 

Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O câncer de colo de útero e mamas são as neoplasias de maior letalidade 

em mulheres mundialmente, atingindo números maiores do que a mortalidade maternal.
1
 No 

Brasil, o câncer cérvico-uterino constitui importante problema de saúde, pois apresenta alto 

índice de óbitos entre mulheres de varias idades e o câncer de mama é o mais incidente na 

população feminina brasileira.
2
 Neste sentido, existem dois programas específicos para 

fomentar esta prevenção, o Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo de Útero que 

tem como objetivos diminuir a incidência, a mortalidade e melhorar a qualidade de vida da 

mulher com câncer do colo do útero e o Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama 

cujos objetivos são reduzir a exposição a fatores de risco, diminuir a mortalidade e melhorar a 

qualidade de vida da mulher com câncer de mama.
2,3

 Em um levantamento realizado pelo 

Ministério da Saúde, através do Índice de Desempenho do SUS (IDSUS), sobre a realização 

do exame citopatológico (CP) mostrou que a razão de exames do colo do útero em mulheres 

de 25 a 59 anos e a população da mesma faixa etária foi de 2,53 no município do Rio Grande. 

Tal razão foi menor do que os municípios de Porto Alegre, Pelotas e de São José do Norte, 

todos com 4,74, 4,96 e 7,85, respectivamente.
4
 O IDSUS é um indicador síntese que 

contextualiza o desempenho do SUS quanto ao acesso e a efetividade. Este cruza diferentes 

indicadores para avaliar o sistema de saúde.
4
 Mediante a situação de pouca procura pela 

realização de CP, percebeu-se a necessidade de se realizar uma campanha de prevenção ao 

câncer de colo do útero e mamas, que teve como objetivos divulgar a importância 
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da prevenção de tais patologias e facilitar o acesso aos serviços de prevenção. OBJETIVO: O 

texto tem como objetivo relatar a experiência das enfermeiras e das acadêmicas da Escola de 

Enfermagem na realização das atividades que integraram a Semana Municipal de Combate ao 

Câncer de Colo do Útero e Mamas. METODOLOGIA: Esta produção é um relato de 

experiência das enfermeiras do PAM e dos estudantes que participaram da Semana Municipal 

de Combate ao Câncer de Colo do útero e mamas, o qual foi uma iniciativa da SMS, que teve 

como colaboradores enfermeiras e médicos da SMS e integrantes do Grupo de Pesquisa Viver 

Mulher da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e iniciou 

no dia 8 de abril de 2012 em comemoração ao dia mundial de combate ao câncer. As 

atividades relatadas ocorreram mais especificamente em dois dias da campanha, um realizado 

no centro da cidade do Rio Grande/RS e outro, no Posto de Atendimento Médico (PAM) da 

referida cidade. No primeiro momento buscou-se realizar uma atividade de educação em 

saúde no centro da cidade, especificamente no Largo Dr. Pio, que é um lugar com um grande 

fluxo de pessoas de diferentes localidades. Neste dia foi oferecido para a população além das 

atividades de educação em saúde, o exame clínico das mamas e o encaminhamento para 

mamografias quando houvesse a necessidade. No mesmo momento, as mulheres foram 

orientadas a realizar o exame citopatológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 

aproveitou-se também para divulgar o segundo dia da campanha. O segundo momento da 

campanha foi realizado no PAM, onde foram realizadas as coletas do exame citopatológico 

para todas as mulheres que procuraram o atendimento. Nesta etapa as mulheres não 

precisaram agendar o exame, sendo as mesmas prontamente atendidas. Neste momento 

contou-se com a colaboração do Programa de DST-AIDS com atividades de educação em 

saúde. Durante a consulta de enfermagem para a coleta de CP, foi realizado também o exame 

clínico das mamas e encaminhamentos para mamografia conforme necessidades. Além disso, 

estava presente um médico ginecologista para atender as mulheres que apresentaram alguma 

alteração clínica no exame, já sendo imediatamente encaminhadas para a consulta. A fim de 

promover e incentivar a participação das mulheres na semana de prevenção ao câncer, a SMS 

fez um amplo processo de divulgação na mídia, através de seu site e entrevistas nas rádios 

locais com as enfermeiras que organizaram a campanha. RESULTADOS: Diante da baixa 

quantidade do número de coletas do exame citopatológico no índice de desempenho do 

Sistema Único de Saúde (IDSUS) em relação à prevenção do câncer de colo de útero, surge a 

necessidade de realização de estratégias para aumentarem os índices de realização do mesmo 

na cidade, promovendo e despertando o autocuidado das mulheres. Os sujeitos foram 
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mulheres sexualmente ativas. Evidenciou-se a presença de um número significativo de 

mulheres que tomaram conhecimento do evento pelos meios de comunicação. No primeiro dia 

do evento foram realizados 91 atendimentos em mulheres entre 19 a 82 anos, onde foram 

feitos o exame clínico das mamas e a solicitação de mamografia de rastreamento para todas as 

mulheres com mais de 40 anos de idade. No segundo dia da campanha foram feitos 61 

atendimentos, em mulheres entre 18 e 81 anos, neste dia realizou-se o exame clínico das 

mamas, a coleta de exame citopatológico e o encaminhamento para mamografia para as 

mulheres com mais de 40 anos de idade. Observou-se que nestes dias participaram mulheres 

de diversos bairros da cidade. Os relatos destas evidenciaram satisfação em relação à 

iniciativa e, inclusive, solicitaram que mais eventos como este fossem realizados. 

Comumente, as mulheres só procuram atendimento ginecológico quando estão doentes ou 

durante campanhas, na qual consideram o atendimento mais ágil e acessível.
5
 Em virtude dos 

expostos, acredita-se que a realização do exame citopatológico está relacionada  à 

conveniência ou chance de realizá-lo durante campanhas, mutirões, ou incentivo de outras 

pessoas, que propriamente mediante um caráter espontâneo baseado em percepção de risco ou 

pela valorização de medidas preventivas.
6
 CONCLUSÃO: A campanha apresentou boa 

aceitação e reconhecimento da população, que foi comprovada com a participação das 

mulheres, o número de exames citopatológicos realizados e encaminhamentos para 

mamografias. Além disso, percebeu-se um aumento na demanda habitual das mulheres 

procurando o exame, provavelmente pela ampla divulgação na mídia. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A experiência 

vivenciada pelas acadêmicas foi importante pela interação possibilitada com as mulheres, 

sendo observados seus anseios e as dificuldades que as distanciam dos serviços de saúde. O 

desenvolvimento da campanha contribui para sanar dificuldades das mulheres e aproximá-las 

dos serviços oferecidos, com o intuito de as tornarem participativas para com a sua saúde, 

para o auto-cuidado.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Prevenção de Câncer de Colo Uterino; Prevenção de Câncer 

de Mama. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres 
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INTRODUÇÃO: A forma atual de conduzir as ações de enfermagem em unidade de terapia 

intensiva (UTI) dá origem a grandes obstáculos no trabalho de muitos profissionais, pois 

muitas vezes não percebem que o sujeito ali hospitalizado se vê retirado do ambiente que lhe 

era familiar, privado de dar continuidade a aspectos fundamentais do seu cotidiano, sobretudo 

o convívio com familiares. Culturalmente a UTI é um ambiente desconhecido, que traz aos 

pacientes e aos familiares uma ideia de gravidade associada ao risco de morte, o que, muitas 

vezes, não é real. Os profissionais de UTI geralmente demonstram mais atenção às 

necessidades fisiológicas básicas do paciente e ao atendê-las acreditam terem cumprido seu 

dever como profissionais. O aspecto humano do cuidado de enfermagem, neste setor, parece 

difícil de ser implementado tendo em vista a rotina diária complexa que faz com que os 

membros da equipe de enfermagem, na maioria das vezes, esqueçam de tocar, conversar e 

ouvir o ser humano que está à sua frente
1
. Apesar de serem utilizados na UTI recursos 

tecnológicos avançados, estes profissionais não devem esquecer que o paciente precisa um 

cuidado humanizado para que possa sentir-se familiarizado com o ambiente. Para conseguir a 

humanização na UTI dever tratar o paciente como um ser individualizado, buscando sempre 

que possível atender suas necessidades humanas básicas
2
. OBJETIVO: Realizar uma 

reflexão teórica acerca da necessidade do cuidado humanizado a pacientes internados em UTI. 

METODOLOGIA: O presente estudo foi realizado por meio de revisão bibliográfica, pois se 

trata de uma pesquisa que reúne e sintetiza estudos anteriores e a análise dos dados foi 

realizada segundo as diretrizes do método qualitativo, ordenação, classificação em categorias 

empíricas, síntese e interpretação dos dados
3
. Foram discutidos o ambiente da UTI e  a 
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Humanização do cuidado na UTI. RESULTADOS: A UTIN é onde se presta assistência 

qualificada, especializada, capaz de tornar mais eficiente o cuidado prestado, tendo como 

objetivo salvar vidas. Este ambiente é considerado frio e hostil devido ao uso de diversos 

equipamentos e a existência de normas e rotinas rígidas. Sendo assim, alguns autores 

acreditam que a inclusão da família no cuidado transforma este lugar cheio de dor e 

sofrimento em um ambiente repleto de esperança na vida
4
. No entanto, tanto o paciente como 

os familiares experimentam uma das maiores crises de sua vida. A preocupação e o medo da 

morte parecem tomar conta de ambos. Dessa forma, fica claro que, durante uma internação, os 

conflitos emocionais tendem a alterar seus comportamentos. Estar nesse ambiente e se deparar 

com fios, telas, monitores, ruídos e pessoas se movimentando a todo instante parece 

impressionar e gerar medo, dúvidas e ansiedades, motivo pelo qual o visitante também deve 

ser acalentado e ajudado pelo profissional
5
. A partir de 1995, começou um movimento que se 

tornou conhecido como humanização do atendimento na UTI. Os envolvidos na 

interdisciplinaridade das UTI’s passaram a refletir profundamente sobre o assunto, 

procurando saber por que, apesar de todos os esforços, a imagem da UTI como local de 

isolamento e angústia não deixava de ser, parcialmente, uma realidade
6
. Evidenciou-se que o 

cuidado humanizado na UTI é desafiador, pois assistir o ser humano numa visão holística 

requer aliar aos conhecimentos técnicos e científicos, comunicação e empatia, promovendo e 

estreitando as relações humanas
7
. Para que o trabalho não se torne mecanizado e desumano, é 

necessário que os profissionais estejam instrumentalizados para lidar com as situações do 

cotidiano, recebendo auxílio psicológico e aprendendo a administrar sentimentos vivenciados 

na prática assistencial. Vale salientar que, para o desenvolvimento de ações humanizadoras na 

assistência em saúde, faz-se necessário que a humanização seja uma filosofia a ser 

incorporada por todos os profissionais da equipe.
 
Esta

 
deve estar comprometida com um 

projeto terapêutico que contemple a humanização das relações de trabalho, da assistência e do 

ambiente de trabalho. Nesse contexto, é fundamental o incentivo à equipe, valorizando os 

profissionais enquanto seres bio-psico-sociais, pois, quando se sentem respeitados, 

valorizados e motivados como pessoas e profissionais, podem estabelecer relações 

interpessoais mais saudáveis com os pacientes, familiares e equipe multiprofissional. 

CONCLUSÃO: Diante dos resultados, mostrou-se a relevância da humanização do cuidado 

para com o paciente e seus familiares, assim como a humanização dos próprios profissionais, 

de forma a tornar o ambiente da UTI menos hostil e a assistência mais efetiva. Portanto, a 

interação entre a família, a equipe de saúde e paciente é imprescindível e se dá através de uma 
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relação dialógica que deve ser estabelecida de forma empática, através do acolhimento e da 

busca de facilitadores para uma melhor compreensão da família e usuário. 

CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: para que o enfermeiro 

consiga humanizar o ambiente e o cuidado na UTI necessita utilizar as estratégias 

preconizadas pelo Programa Humaniza SUS como integração e valorização da família no 

cuidado, a sistematização das informações aos familiares e aos pacientes, oferecimento de um 

cuidado holístico e individualizado, a relação dialógica com pacientes e familiares, o respeito 

da privacidade do paciente, o condicionamento do ambiente, a flexibilização do horário de 

visitas, o toque do paciente de forma afetiva, o investimento no conforto físico e minimização 

da dor, a relação empática, o entretenimento e o lazer. 

Descritores: Humanização, Paciente, Unidade de Terapia Intensiva.  
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INTRODUÇÃO: A busca por sistemas de classificação da prática de enfermagem surgiu nos 

anos de 1950, quando modelos conceituais de enfermagem passaram a ser desenvolvidos, 

numa tentativa de identificar os conceitos próprios da profissão. Mais tarde, na década de 

1970, surge o Processo de Enfermagem como um modelo operacional para a assistência 

favorecendo o desenvolvimento de conceitos e sistemas de classificação
1
. Os sistemas de 

classificação existentes à época contribuíram para proporcionar autonomia ao enfermeiro no 

julgamento sobre os cuidados prestados, aprimoraram a construção e utilização do corpo 

próprio de conhecimento da Enfermagem e estimularam os estudos relacionados à qualidade 

do cuidado prestado
2
. Durante as atividades do Congresso Quadrienal do Conselho 

Internacional de Enfermagem (CIE), realizado em Seul, na Coréia, em 1989, foi apresentada a 

necessidade de desenvolvimento de um sistema classificatório internacional. Como resposta, 

o CIE iniciou, em 1991, o projeto da Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem 

(CIPE)
2
. A CIPE tem como objetivos estabelecer uma linguagem única que descreva a prática 

de enfermagem a fim de otimizar a comunicação entre os enfermeiros e destes com os demais 

profissionais; propiciar dados mais fidedignos para a pesquisa, assistência, gerenciamento e 

ensino em enfermagem e descrever as necessidades dos indivíduos, as intervenções e os 

resultados advindos das ações de enfermagem
3
. Ao longo dos anos, a CIPE alterou sua 

estrutura, conteúdo e apresentação hierárquica dos termos. As versões Alfa (1996), a Beta 

(2000) e a Beta 2 (2001), eram experimentais e continham duas classificações: de fenômenos 

e de ações de enfermagem. A versão 1.0 (2005) apresentou modificações significativas, 

relacionadas à reestruturação do modelo, permitindo o uso de recursos computacionais que 

classificam conceitos hierarquicamente, viabilizando combinações e restrições entre termos. 

A versão 1.1 (2008) inova com a inclusão de diagnósticos e intervenções pré
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-combinadas e, em 2009, a versão 2.0 é apresentada em resposta ao ajuste necessário para 

inclusão da CIPE na Família de Classificações Internacionais da Organização Mundial da 

Saúde
4
. Atualmente a CIPE subsidia a sistematização da assistência em inúmeros 

estabelecimentos de saúde, em especial na Europa, uma vez que orienta todas as etapas do 

processo de enfermagem. Isto permite categorizar o cuidado de enfermagem prestado à 

clientela, planejar a assistência, alocar recursos humanos, materiais e financeiros necessários 

para implementar o cuidado, efetuar o dimensionamento dos profissionais, tomar decisões 

pautadas em informações fidedignas, avaliar a qualidade da assistência e alcançar o 

desenvolvimento da profissão
5
. OBJETIVO: Relatar a experiência acadêmica na 

aprendizagem do Processo de Enfermagem utilizando a taxonomia da Classificação 

Internacional das Práticas de Enfermagem na identificação dos Fenômenos e elaboração dos 

Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem, durante um programa de mobilidade estudantil. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência de um acadêmico de enfermagem 

durante um programa de mobilidade estudantil em Portugal, de outubro de 2010 e fevereiro de 

2011. Ao cursar as disciplinas de Enfermagem em Saúde Materna Infanto-Juvenil e 

Instrumentação e Gestão da Informação em Enfermagem, fez-se necessário o aprendizado da 

Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem. Para tanto, utilizamos o material 

disponibilizado pelo Conselho Internacional de Enfermagem, pela Ordem dos Enfermeiros de 

Portugal, e a literatura científica atual, a fim de compreendermos como se dá o processo de 

identificação dos Fenômenos de Enfermagem, e a elaboração dos Diagnósticos e Intervenções 

de Enfermagem. . RESULTADOS: Após a busca de informações sobre o funcionamento da 

CIPE em diversas fontes, foi possível a identificação de relevantes aspectos a serem 

observados durante a utilização das mesmas enquanto taxonomia que subsidia a 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. Primeiramente, fez-se necessário compreender 

os conceitos de fenômeno e de diagnóstico de enfermagem. Fenômeno diz respeito ao que 

pode ser observado no paciente/família/comunidade, deve ser neutro e não pode ter conotação 

de uma condição negativa de saúde, sendo, necessariamente relevante para a enfermagem. 

Estes fenômenos estão divididos em sete eixos: Foco: a área de atenção que é relevante para a 

Enfermagem; Julgamento: opinião clinica ou determinação relacionada ao foco da prática de 

enfermagem; Cliente: sujeito ao qual o diagnóstico se refere e que é o recipiente de uma 

intervenção; Ação: um processo intencional aplicado a um cliente; Meios: uma maneira ou um 

método de desempenhar uma intervenção de enfermagem; Localização: orientação anatômica 

e espacial de um diagnóstico ou intervenções. Tempo: o momento, período, instante, intervalo 
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ou duração de uma ocorrência. O diagnóstico de enfermagem é uma denominação dada pelo 

enfermeiro à decisão acerca do fenômeno, sendo seu enunciado composto pelos próprios 

fenômenos em seus diferentes eixos. Para a construção dos enunciados dos Diagnósticos de 

Enfermagem a CIPE propõe a inclusão de um termo do Eixo Foco e um termo do Eixo 

Julgamento, podendo ser adicionados termos de qualquer outro eixo, conforme necessário, 

para melhor descrever a área de atenção relevante para a enfermagem. Já as Intervenções de 

Enfermagem são ações realizadas em resposta ao diagnóstico de enfermagem de forma a 

produzir um resultado. Para a construção dos enunciados das Intervenções de Enfermagem 

devem ser inclusos um termo do Eixo Ação e termos alvos de qualquer outro eixo, exceto do 

eixo julgamento. Ao compreendermos o método para a elaboração dos diagnósticos e 

intervenções de enfermagem, percebemos a facilidade de trabalharmos com esta taxonomia, 

pois a mesma permite que o profissional elabore o enunciado, tornando a descrição da 

situação apresentada pelo paciente melhor detalhada, assim como as intervenções a serem 

executada diante da mesma. Não somente, simplicidade e objetividade como são elaborados 

os enunciados dos diagnósticos e intervenções, permitem a fácil compreensão dos aspectos 

que estão recebendo intervenções de enfermagem pelos outros enfermeiros, bem como pelos 

demais profissionais de saúde. CONCLUSÃO: Sistematizar o cuidado implica em utilizar 

uma metodologia que viabilize e oriente sua organização e que seja embasada cientificamente. 

Neste sentido a CIPE mostra-se como um importante instrumento a ser utilizado pelos 

enfermeiros. Os fenômenos de enfermagem, que, por sua vez dão origem aos diagnósticos e 

intervenções, demonstraram-se abrangentes o suficiente para que os mais variados aspectos 

do paciente possam ser descritos. Todavia, individualmente, cada fenômeno é singular e com 

grande especificidade, dificultando compreensões errôneas dos enunciados elaborados para os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem. Neste contexto, compreendemos como 

necessárias a aprendizagem e a prática desta taxonomia na academia, devido a sua grande 

relevância a nível mundial, bem como pelo importante espaço que vem conquistando em 

nosso país. Além disto, a utilização da CIPE colabora com a consolidação da profissão e 

visibilidade para as ações desempenhadas pelo enfermeiro, bem como oferece subsídios para 

o desenvolvimento do conhecimento técnico-científico. Estes sustentam e caracterizam a 

enfermagem enquanto disciplina e ciência, cujos conhecimentos são próprios e específicos. 

DESCRITORES: Enfermagem; Ensino; Educação em Enfermagem. 

EIXO TEMÁTICO: Eixo 3 
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Introdução: A comunicação na enfermagem tem importância para a arte de cuidar. Um 

processo comunicativo eficiente se dá através da relação empática entre enfermeiro paciente. 

Nesse contexto, a comunicação se dá pela emissão, recepção e compreensão das mensagens 

sendo uma ação que coloca em movimento todas as atuações humanas
1
. A organização e 

funcionamento de todos os grupos sociais, e se compreende que graças à habilidade de 

perceber e comunicar, o homem adquire conhecimentos, sente-se satisfeito de suas 

necessidades, transmite emoções e pensamentos, explica, interage e tem a perceptibilidade de 

conhecer o que os outros pensam e sentem; a transmissão verbal contempla a linguagem 

falada e escrita, enquanto que a não verbal são os gestos, o toque as expressões corporais
2
.
 

Durante a formação acadêmica o enfermeiro aprende que o trabalho eficiente em saúde é 

contemplado a partir do vínculo enfermeiro/pacientes , com isso o relacionamento e a 

comunicação interpessoal é pertinente para a recuperação do indivíduo que frequenta o 

hospital. A perspectiva que o paciente tem em relação a hospitalização, ao tratamento e á 

qualidade do cuidado pode refletir  na sua recuperação. Com isso a comunicação ajuda a 

interação entre enfermeiro e paciente. Diante disso, o enfermeiro por estar em contato diário 

com o paciente precisa estar mais atento às técnicas da comunicação interpessoal, podendo 

muitas vezes diminuir a ansiedade do usuário com algumas palavras ou gestos.  Nesse 

interim, o ato de comunicar-se é uma habilidade fundamental a ser explorada pelo enfermeiro, 

pois os cuidados de enfermagem devem estar direcionados as necessidades de cada indivíduo, 

respeitando seus valores social, econômico e cultural, e pelo fato da comunicação envolver 
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relações interpessoais deve-se ter o cuidado no modo em que a mensagem é enviada, pois 

pode ocorrer problemas, erros e restrições se a mensagem não é decodificada corretamente. 

Somente pelo meio da comunicação estabelecida com o paciente é que se pode perceber o seu 

modo de pensar, sentir e agir. O processo de comunicação torna-se insubstituível para se 

prestar uma assistência adequada, efetiva e restringindo falhas. Pessoas com limitações 

físicas, auditivas e visuais tem dificuldade de inclusão na sociedade, uma vez que a audição é 

o sentido essencial para aprender e usar a linguagem, e a enfermagem deve prover um 

cuidado adequado nestas situações.
 
Com isso ressalta-se a importância de o profissional 

atentar para sinais não verbais na tentativa de entendê-los, no sentido de que estes 

complementam o que é expresso verbalmente, proporcionado elementos para que o 

enfermeiro entenda o outro
3
. A anotação ou registro de enfermagem é uma forma de 

comunicação escrita no prontuário do paciente com informações pertinentes a ele e ao seu 

cuidado, sendo que essas anotações realizadas pela enfermagem devem ser o mais reais  

possíveis a fim de retratar a realidade  diária do paciente
4
.  Anotar é, além de documentar, 

uma forma de comunicar, registrando diariamente por escrito os fatos clínicos do cliente, toda 

ação que a enfermagem executa na assistência do paciente, bem como, a identificação dos 

problemas reais e potenciais e as ações implementadas para uma assistência de enfermagem 

com qualidade. OBJETIVO: o presente estudo tem como objetivo, relatar a importância da 

comunicação em enfermagem-paciente e a sua efetividade nos mais amplos processos de 

interação que contribuem para o um bom atendimento do paciente desde a sua internação até a 

alta hospitalar. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa integrativa em artigos 

publicados e indexados em banco de dados eletrônicos da Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Literatura, e SIELO ,referentes à comunicação da 

enfermagem com o paciente no âmbito hospitalar e  compreendeu os anos de 2008 e 2009 . 

As palavras chaves utilizadas foram registro de enfermagem, comunicação e enfermagem
5
.  A 

análise foi realizada entre os dias 20 de março a 10 de abril de 2012. Em todas as buscas 

foram utilizados como filtro o país da publicação (Brasil) e o idioma (português). . Os 

critérios de inclusão foram estudos realizados no Brasil na língua português, disponíveis 

online em texto completo, do tipo resgate históricos, reflexões, pesquisas inéditas, relatos de 

experiências, abordando a importância do processo de comunicar-se entre enfermeiro 

paciente.
 
Através dos descritores foram encontrados, na base de dados

 
BDENF, 121 artigos, 

sendo que 14 artigos foram publicados dentro do período
 
estabelecido. Na base de dados 

Lilacs, foram encontrados 272 artigos, sendo
 
que apenas 19 estavam dentro do período 
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estabelecido.
 
Inicialmente, selecionaram-se 33 artigos que obedeceram ao recorte da

 
pesquisa. 

Após observação dos títulos, percebeu-se a repetição de 6 títulos,
 
restando 27 artigos que 

correspondiam à exigência proposta pelo estudo. A
 
partir dos artigos selecionados, refinou-se 

a pesquisa, delimitando os
 
descritores: Registro de Enfermagem, comunicação e enfermagem,  

totalizando 9 artigos para a etapa de análise.
 
Na análise do conteúdo, buscou-se atender as 

seguintes finalidades:
 
Identificar as informações e os dados do material, estabelecer relações 

entre
 
as informações e os dados obtidos com o tema proposto, analisar o conteúdo

 
das 

informações e os dados apresentados pelos autores.
 
RESULTADOS: Após a análise dos 

artigos, observou-se que a comunicação interpessoal entre paciente enfermeiro é 

extremamente importante no decorrer de sua internação, pois quando o enfermeiro se 

comunica de modo apático com paciente este se mostra mais tranquilo e seguro do seu 

tratamento. A sobrecarga de serviços e número reduzido de funcionários muitas vezes 

dificulta que o profissional tenha uma relação interpessoal efetiva com o usuário, entendendo 

suas necessidades, e desse modo interagindo como o usuário para que ele mantenha-se 

tranquilo no ambiente hospitalar. No sentido de comunicar-se com pacientes que tem 

deficiência auditiva a enfermagem mostra-se carente nessa linguagem, porém prove cuidados 

que se adequem a esse tipo de comunicação de modo que a torne apática e interpessoal. Na 

comunicação escrita, ainda ocorrem falhas nos registros nas diferentes etapas do processo de 

enfermagem, uma vez que o apontamento das ações é um instrumento fundamental para 

assistência de Enfermagem e é indispensável e apropriado para a sistematização da 

assistência.
 
CONCLUSÃO: Portanto, a comunicação é um dos mais importantes aspectos do 

cuidado de enfermagem, contribuindo para uma melhor assistência ao doente e à família que 

vivem ao stress hospitalar e no sentido de assistência de enfermagem, valorizar e aperfeiçoar  

a habilidade da comunicação é de extrema importância e assumem proporções ainda mais 

relevantes pois o cultivo e a utilização da mesma são indispensáveis para a execução até de 

mínimas ações. A complexidade e dificuldades inerentes ao processo de comunicação com 

paciente que possuem deficiência auditiva possibilita delinear uma comunicação objetiva 

aproximadamente sem falhas. Dessa forma, os desafios do ambiente de trabalho sempre 

existirão, mas quando nos reportamos à comunicação como elemento de extrema importância 

para a liderança do enfermeiro, percebemos que os esforços em adquirir a habilidade da 

comunicação devem ser constantes e permanentes. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES 

PARA ENFERMAGEM: este estudo contribui para o conhecimento da arte de comunicar-se 

em enfermagem, e relata a importância de uma comunicação efetiva entre enfermeiro 
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paciente, favorece na aprendizagem que desde um toque ou  um gesto é possível perceber o 

que as pessoas pensam e sentem. Tendo em vista a importância da comunicação escrita no 

prontuário do cliente, parte-se da hipótese que o acúmulo de atividades realizadas pelos 

profissionais de enfermagem contribui para que a equipe deixe de registrar, o  que implica  na 

qualidade e efetividade do trabalho em enfermagem.  

 

DESCRITORES: registro de enfermagem, Comunicação e enfermagem 

TEMÁTICO EIXO: tema livre 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 

ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM DURANTE ESTÁGIO FINAL EM 

UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE 
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INTRODUÇÃO: Com base no artigo 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

afirma-se estar assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por 

intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde
1
. Com intuito de 

desenvolver ações preventivas e educação para saúde, o Ministério da Saúde em 2008 criou o 

programa “Mais Saúde: Direito de todos”, afirmando que o espaço escolar é essencial para 

práticas promotoras, preventivas e para desenvolver educação em saúde². Por ser um centro 

de ensino, aprendizagem, convivência e crescimento de importância significativa, valores 

fundamentais ao crescimento como cidadão e pessoa são construídos na escola, constituindo-

se no local mais adequado para se promover ações educativas para a saúde, já que crianças e 

adolescentes estão em fase de desenvolvimento do seu comportamento, conhecimento, senso 

de responsabilidade e com capacidade de observar, pensar e agir³. Na realidade riograndina, 

observa-se que ainda são elevados os números de crianças que sofrem com a violência moral 

e física, adolescentes grávidas precocemente, falta de higiene e condições alimentares 

adequadas e que estão expostas a um meio que favorece ao uso das drogas. Um estudo 

desenvolvido em um Centro Municipal de educação infantil, em Vitória no Espírito Santo, no 

ano de 2010, mostrou que a enfermagem ao realizar um projeto de extensão para trabalhar 

assuntos como dengue, higiene pessoal, parasitose e destino dos resíduos sólidos obtiveram 

resultados positivos, pois além de ter detectado crianças com risco de desnutrição, também 

diminuiu os episódios de violência doméstica, além de ter sido uma grande oportunidade para 

promoção da saúde e orientar para a prevenção de doenças
4
. Por conhecer os direitos básicos 

desta população e seu alto grau de vulnerabilidade vê-se a importância de sair da unidade 
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básica de saúde e buscar as crianças e adolescentes no âmbito escolar, que como o ministério 

já afirmou, é um lugar rico para educar. Assim, tivemos como OBJETIVO: relatar a 

experiência de educação em saúde para crianças e adolescentes, na qual buscou-se estimular a 

troca de informações entre a unidade básica de saúde e a escola; capacitar esses indivíduos 

como multiplicadores de conhecimento dentro de seu âmbito familiar e arredores

; troca de experiências entre acadêmicas e a comunidade, trazendo benefícios mútuos. 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência acerca da realização de educação 

em saúde para crianças e adolescentes, ocorrida na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Completo João de Oliveira, que se localiza ao lado da estratégia saúde da família Castelo 

Branco, localizado no bairro homônimo em Rio Grande-RS, durante o estágio final das 

acadêmicas de Enfermagem do 9ª série do Curso de Graduação em Enfermagem, Escola de 

Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O publico alvo foi 90 crianças 

da 4º série, com idades compreendidas entre 9 e 11 anos. Foram dois encontros, com cerca de 

90 minutos de duração. Foi utilizado multimídia e objetos ilustrativos como o “bocão” (uma 

boca grande feita com papelão e tecidos) e uma escova de dente proporcional à boca. Os 

temas abordados foram violência, drogas, sexualidade, gravidez na adolescência, educação 

para o trânsito e higiene. RESULTADOS: Na primeira turma, ao falarmos sobre drogas e 

seus prejuízos, pedimos a turma para levantar o dedo quem soubesse dizer algum desses 

prejuízos; totalidade levantou o dedo, e dos 45 que estavam presentes, 20 disseram que o 

prejuízo maior era a prisão, e começaram a falar dos seus pais, mães e irmãos que já foram ou 

estão presos por causa disso; os demais temas transcorreram normalmente. Já na segunda 

turma, onde mais 45 alunos compareceram, ao abordarmos o tema violência, uma adolescente 

de 13 anos levantou o dedo e pediu a palavra; ela relatou que foi abusada por um menino de 

15 anos, há dois anos, e que por esse motivo ela estava estudando nessa escola, morando 

nesse bairro, pois teve que sair das suas origens por causa dos colegas que começaram a 

violentá-la verbalmente e fisicamente. Não esperávamos aquele depoimento, tamanha foi a 

inocência da adolescente, mas conseguimos reverter essa situação em prol da estudante. Após 

um longo momento de pausa, falamos a turma sobre a coragem da menina e da confiança que 

ela teve neles em contar um fato infeliz que ocorreu com ela; salientamos da importância de a 

turma acolher muito bem a colega, e não fazer como os colegas anteriores. CONCLUSÃO: 

Nosso estágio na unidade ainda rendeu mais algumas semanas, e com isso tivemos um ótimo 

feedback, onde professoras e alunas procuraram o posto para tirar algumas dúvidas e solicitar 
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mais apresentações nas demais séries. A orientadora da escola nos trouxe algumas 

informações sobre a melhora na conduta das crianças dentro de sala de aula e nos intervalos, o 

que certamente irá influenciar nas condutas dentro da família. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: “O enfermeiro é um 

dos profissionais de saúde que tem a educação em saúde como processo particular de 

trabalho”
5
, ou seja, é quase como um dever essa multiplicação de conhecimento em prol do 

bem estar da sociedade, principalmente dos menos favorecidos. Tornar indivíduos comuns, 

em especial as crianças e adolescentes em propulsores de melhoria de conduta e promotores 

de saúde dentro de seu âmbito familiar faz com que a Enfermagem seja cada vez mais 

valorizada pela população. Esse projeto na escola, nos fez pensar o quão imprevisíveis são as 

crianças e adolescentes; nos preparamos para ouvir muita coisa, e até planejamos o que 

iríamos falar, mas realmente não contávamos com o relato da menina. Isso nos mostrou que 

mais do que ter técnica e conhecimento científico, o Enfermeiro deve ter sensibilidade 

suficiente para manobrar esse tipo de situação. 

 

DESCRITORES: Adolescentes; Educação em saúde; Enfermagem 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres 
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ENFERMAGEM E SAÚDE MENTAL: CARACTERÍSTICAS DOS 

GRUPOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO CONSELHO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
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5
 

 

INTRODUÇÃO:A pesquisa científica é um dos maiores e mais eficientes instrumentos para 

a aquisição de conhecimento, tornando possível desbravar “mundos” muitas vezes 

desconhecidos e alcançar experiências surpreendentes
1
. É por meio da pesquisa científica que 

são realizados estudos sobre os mais variados temas e feitas descobertas que levam ao 

desenvolvimento científico e tecnológico das profissões e dos países. As universidades 

possuem importante papel neste desenvolvimento, em especial na formação de recursos 

humanos e no conhecimento produzido por seus pesquisadores
2
. No Brasil, as atividades de 

produção de conhecimentos em pesquisa vêm sendo desenvolvidas por equipes de 

pesquisadores já titulados ou em fase de formação, organizados sob a forma de Grupos de 

Estudo e Pesquisa
3
. Na Enfermagem brasileira estes grupos surgiram na década de 1970, e seu 

crescimento e forma de organização vêm se expandindo de modo significativo
4
. Os estudos e 

pesquisas em saúde mental intensificaram-se após os movimentos anti-manicomiais ocorridos 

na década de setenta, quando um novo paradigma surgiu sobre o tema. Não obstante, os 

grupos de pesquisa da enfermagem brasileira em saúde mental passaram a ter maior 

expressividade após a segunda metade dos anos 80. Desde então, os conhecimentos 

produzidos por estes grupos tem contribuído para a compreensão dos elementos que 

permeiam a díade saúde/doença metal, bem como para a elaboração de estratégias que visem 

a promoção da saúde. OBJETIVO: Analisar as características dos grupos de estudo e 

pesquisa da área da Enfermagem, cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que apresentam dentre suas 

linhas de pesquisa a produção de conhecimento em saúde mental. METODOLOGIA: Trata-

se de um estudo documental, descritivo, de caráter quantitativo. Este foi realizado por meio do 

levantamento dos dados de todos os grupos de pesquisa em Enfermagem do Brasil 

cadastrados no Diretório dos Grupos de Pesquisa CNPq, utilizando-se a palavra-chave saúde 

mental. Foram considerados os grupos que estavam cadastrados no mês de abril de 2012 no 

site do diretório e certificados pela instituição. Por tratar-se de uma investigação documental, 

e ter utilizado fontes de domínio público para sua realização, o presente estudo não necessitou 

ser submetido a um comitê de ética em pesquisa. RESULTADOS: Com os dados coletados 

no Diretório dos Grupos de Pesquisa do site do CNPq, foram identificados cinquenta e três 

grupos de pesquisa na área de Enfermagem em trinta e duas instituições de ensino superior, 

públicas e privadas. Com relação à distribuição dos grupos de estudo e pesquisa por regiões 

do país, foi verificado que vinte e cinco encontram-se no sudeste, quatorze no nordeste, seis 

no sul, cinco no centro-oeste e três na região norte, indo ao encontro das informações trazidas 

por autores
1 

que, ao investigarem os grupos de pesquisa na área de saúde do trabalhador, 

encontraram uma prevalência maior dos mesmos no sudeste e no nordeste do país. O estado 

de São Paulo é a unidade federativa com maior número de grupos de pesquisa sobre a 

temática, com dezoito grupos, como encontrado por outros autores
3
, seguido de Minas Gerias, 

com quatro grupos de pesquisa. Quanto ao ano da criação dos referidos grupos, observa-se 

que não houve um ritmo crescente constante, sendo 3,77% criados entre os anos de 1985 e 

1987; 9,43% entre 1988 e 1992; 1,89% entre 1993 e 1997; 26,42% entre 1998 e 2002; 20,75% 

entre 2003 e 2007, e 37,74% entre 2008 e 2012. Um aspecto que pode ter influenciado no 

aumento da criação dos grupos de pesquisa no intervalo entre 1998 e 2002, foi o fato de que a 

partir de 2002, tornou-se obrigatório a todos os sujeitos que utilizam o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico entre bolsistas de pesquisa, de mestrado, de 

doutorado, de iniciação científica, além de orientadores credenciados, o cadastro do currículo 

na Plataforma Lattes. Assim, os dados sugerem que o crescimento do número de grupos em 

2002 pode ter ocorrido em decorrência da exigência das instituições de ensino para que os 

pesquisadores aumentassem o número de grupos de pesquisa com cadastro na Plataforma 

Lattes
3
. Em relação às linhas de pesquisa, evidenciou-se a presença de 197 linhas distribuídas 

nos cinquenta e três grupos investigados. Destaca-se que trinta grupos possuem de uma a três 

linhas de pesquisa; dezesseis, de quatro a seis linhas; e sete, de sete a quatorze. Dentre as 

diferentes linhas de pesquisa destacam-se em diversos grupos a promoção de saúde mental, 
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educação em saúde, diferentes tipos de violência, dependência química, saúde pública e 

coletiva e políticas de saúde. Em relação aos participantes dos cinquenta e três grupos 

identificados, 540 são pesquisadores, 665 são estudantes e 131 são técnicos, todavia, a 

distribuição destes participantes nos grupos de pesquisa não é uniforme, o que, para alguns 

autores
4
, pode revelar algumas fragilidades nos grupos de pesquisa e na contribuição dos 

mesmos para a formação de futuros profissionais e pesquisadores. Em relação aos estudantes, 

observou-se que a maioria deles está na graduação, seguidos pelos estudantes de mestrado, 

estudantes de doutorado e de nível médio. Evidenciou-se também a participação de 

pesquisadores de outras áreas do conhecimento, como Medicina, Psicologia e Terapia 

Ocupacional, o que contribui para construção do conhecimento interdisciplinar. 

CONCLUSÃO: Os grupos de estudo e pesquisa constituem um lócus de produção de 

conhecimento e formação de recursos humanos em pesquisa, sendo uma importante estratégia 

para o fortalecimento da Enfermagem como ciência e profissão
4
. No Brasil houve um 

crescimento significativo dos grupos de pesquisa da área da Enfermagem com eixo temático 

saúde mental, ampliando a gama de conhecimentos acerca do tema, qualificando os 

integrantes, fortalecendo as bases de investigação e proporcionando maior visibilidade e 

reconhecimento dos mesmos para o avanço da ciência, tecnologia e inovação da 

Enfermagem
4
. Ao se evidenciar a saúde mental como linha de pesquisa de destaque, 

percebeu-se que os grupos investigados estão atentos as peculiaridades e aspectos que 

envolvem a saúde mental, nos diferentes contextos em que os sujeitos estão inseridos. A 

presença de profissionais de diferentes áreas do conhecimento viabiliza o estudo do tema sob 

múltiplas óticas, construindo um saber interdisciplinar e multiprofissional. Entende-se que 

este estudo contribuiu para dar maior visibilidade à produção de pesquisas em torno do tema 

saúde mental na enfermagem e para o conhecimento da distribuição dos grupos de pesquisa 

em enfermagem de acordo com as diferentes regiões do Brasil. Além disto, permitiu a 

reflexão sobre a produção e o interesse dos pesquisadores nesta área, o que possibilita novos 

direcionamentos da pesquisa de acordo com as necessidades brasileiras e o contexto 

internacional. Contudo, são necessários novos estudos, especialmente no sentido de mensurar 

o impacto da produção dos grupos de pesquisa em saúde mental na prática de Enfermagem 

para a melhoria do cuidado das pessoas e para a promoção de saúde. 

DESCRITORES: Enfermagem; Grupos de Pesquisa; Saúde Mental. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres 
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INTRODUÇÃO: Apesar de todo desenvolvimento sociocultural e tecnológico presentes na 

atualidade, e com os quais a maioria dos adolescentes têm contato direto, informações 

relacionadas aos aspectos de crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, tão necessárias à 

construção da identidade pessoal e social, não têm alcançado de forma adequada e satisfatória 

a maior parte deles, gerando altos índices de desinformação sobre diferentes aspectos neste 

contexto¹. De maneira geral, o adolescente não recebe em casa informações que envolvam a 

saúde e, principalmente a sexual e reprodutiva, e quando tem acesso, essas informações são 

muitas vezes limitadas e inadequadas, provenientes principalmente de amigos, de pessoas 

despreparadas para essa função. A maior parte das informações disseminadas diz respeito à 

prática sexual e ao uso de preservativos para prevenção de DST’s; entretanto, o mecanismo de 

funcionamento do corpo relacionado à puberdade, maturação sexual, vivências e conflitos 

decorrentes do crescimento e da sexualidade, pouco são abordados¹. Educar os adolescentes 

quanto às mudanças biopsicossociais pelas quais estão passando, reflete na valorização da 

saúde e adoção de hábitos saudáveis por parte desses². A função de educador é dever 

compartilhado entre pais, escola e profissionais da saúde. Os dois últimos reconhecidos como 

referências no trabalho educativo quando o mesmo não é desenvolvido em casa. 

Adolescentes, quando questionados quanto ao local apropriado para discutir sobre 

sexualidade, apontam a escola como local ideal para discussões e troca de experiências³. A 

criação do tema transversal Orientação Sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

é outro indício da inserção deste assunto no âmbito escolar, tendo sido a escola referida como 

“o melhor anticoncepcional”². Atividades de educação sexual em escolas seguem um 

direcionamento de trabalho sob forma lúdica e descontraída, com foco no aprendizado do 

público alvo, o não constrangimento e a liberdade para o esclarecimento de dúvidas. O que 

parece ser a forma mais adequada de se trabalhar o assunto, porém são escassos os relatos 

acerca das respostas dos adolescentes quanto a esta forma de abordagem. OBJETIVO: O 

presente trabalho tem como objetivo analisar as manifestações de adolescentes durante uma 

atividade grupal de orientação sexual. QUESTÃO NORTEADORA: Como os adolescentes 
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se comportam durante a abordagem de assuntos referentes às modificações corporais, 

anatomia e fisiologia do sistema reprodutor e sexualidade? METODOLOGIA: Trata-se de 

um relato de experiência acerca de um grupo educativo com adolescentes realizado em uma 

Unidade Básica de Saúde da Família do município do Rio Grande. O grupo em questão foi 

composto por 15 adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 11 a 18 anos.  Todos 

moradores do bairro de abrangência da ESF, foram convidados pela Enfermeira e Agentes 

Comunitárias de Saúde através de uma visita à escola. Os assuntos abordados foram sugeridos 

pelos participantes, sendo estes: modificações corporais, anatomia e fisiologia do sistema 

reprodutor e sexualidade. A atividade foi conduzida por uma acadêmica de enfermagem 

previamente capacitada para abordagem dessa temática com adolescentes,  uma  observadora, 

e uma relatora. Duas ACS auxiliaram na organização do ambiente, além de fazerem breves 

intervenções sempre que achavam necessário. Durante a realização da atividade, foram 

anotadas em diário de campo, todas as manifestações verbais e não verbais dos participantes. 

O encontro teve duração de uma hora e meia, sendo apresentados vídeos acerca do tema e, em 

seguida, uma dinâmica com questionamentos ao grupo acerca do conteúdo apresentado. 

Durante todas as etapas, os participantes tiveram a oportunidade de questionar e esclarecer 

suas dúvidas. A análise das informações foi realizada a partir das anotações e impressões das 

observadoras quanto às atitudes e falas dos integrantes do grupo. QUESTÕES ÉTICAS: Os 

responsáveis pelos adolescentes estavam cientes da realização do encontro, bem como dos 

assuntos a serem tratados. Aos adolescentes foi garantido o anonimato e sigilo acerca das suas 

manifestações. RESULTADOS: Às observadoras, foi possível notar a deficiência de 

conhecimento dos adolescentes acerca do tema e o constrangimento no início do encontro 

quando foram apresentados os órgãos genitais femininos e masculinos. Mesmo com a 

apresentação de vídeo explicativo, ao serem questionados sobre os assuntos abordados, 

tiveram dificuldade em responder. Apesar da ampla discussão sobre alguns temas, os 

adolescentes mantiveram suas representações sobre alguns fenômenos. Após discussão sobre 

menstruação, na resposta a alguns questionamentos, uma adolescente respondeu “é o sangue 

podre que sai da gente”. Os adolescentes foram também questionados sobre qual seria a idade 

certa para “perder a virgindade” e houve respostas como “19, 21, 25”, assunto que havia sido 

amplamente problematizado concluindo-se que “não existe uma idade certa, cada um tem seu 

momento, no entanto a responsabilidade pelas escolhas é indispensável a qual envolve a 

prevenção”. Como os questionamentos foram feitos através de dinâmica, os adolescentes 

pareciam estar mais preocupados em quem iria “vencer”, do que com o conhecimento que 
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iriam adquirir. Ao final do encontro os adolescentes estavam mais desinibidos, faziam 

perguntas sobre o tema e a moderadora procurou responder de forma clara e objetiva a todos 

os questionamentos. As observadoras destacaram a importância desse encontro educação para 

a saúde, já que alguns relataram ter vida sexual ativa. Na saída, os adolescentes 

demonstraram-se satisfeitos e um deles comentou “é muito bom isso aqui! Aqui vocês 

ensinam o que a escola não ensina!”. CONCLUSÃO: O comportamento, o envolvimento, a 

participação e o vocabulário dos integrantes de diferentes grupos variam em função da 

cultura. Conhecer tais características é fundamental para o sucesso do trabalho educativo. O 

método de observação se revelou ferramenta útil para a identificação dessas peculiaridades. 

Assim, pode-se concluir, que não basta um encontro para a modificação das representações 

referentes a sexualidade, pois além do conhecimento deficiente, há muitos preconceitos. 

Nesse sentido, cabe enfatizar que a escola e as UBSF constituem excelentes espaços para 

ações de educação em saúde. Nelas os adolescentes são conhecidos e reconhecidos em sua 

individualidade, há convívio que possibilita encontros individuais e coletivos frequentes, os 

quais podem facilitar o processo educativo. 

 

DESCRITORES: Adolescentes, pesquisa em enfermagem, educação sexual. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres 
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INTRODUÇÃO: A violência contra a mulher foi definida pela Convenção de Belém do Pará 

como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento 

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”
1:18

. 

Atinge diferentes classes sociais, culturas e religiões, tomando grandes proporções em nível 

mundial. Nos EUA acomete de 2 a 4 milhões de mulheres, sendo que a cada 18 minutos uma 

é espancada e a cada seis minutos uma é estuprada. Na França, 95% dos casos de violência 

atingem as mulheres, desses 51% o agressor é o próprio marido. Somente 44 países possuem 

uma legislação contra a violência doméstica
2
. Em 2006, no Brasil, foi sancionada a Lei 

11.340, denominada Maria da Penha, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher
3
. Nos cinco anos de vigência dessa lei, a Central de Atendimento à Mulher (disque 

180), registrou 1.952.001 atendimentos em todo o país, desses 22,3% se referiam a pedido de 

informações sobre a legislação
4
. No Rio Grande do Sul 267 mulheres foram vítimas de 

homicídio consumado entre 2006 a 2008, dessas 34% enquadravam-se na Lei Maria da Penha, 

em 30% dos casos o autor foi o próprio companheiro e 78% das agressões aconteceram em 

suas residências
5
. Muito antes dessa legislação, em 1985, o Brasil apontava marcos no 

combate à violência, entre eles cita-se a criação da primeira Delegacia de Defesa da mulher, 

na cidade de São Paulo
6
. A partir daí, novos estabelecimentos foram sendo criados, de forma 

que até 2010, já existiam 466 Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres 

(DEAM)
7
. Na cidade do Rio Grande/RS, inicialmente, as mulheres vítimas de violência eram 

atendidas no Posto Policial para Mulheres, criado em 1991 e subordinado à 1ª Delegacia de 

Polícia do município. Somente em 06 de agosto de 2009, que foi criada, sob decreto nº 

46.540, a DEAM tendo como atribuição “prevenir, reprimir
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 e exercer atividades de Polícia Judiciária nos crimes de lesões corporais contra a liberdade 

pessoal e contra os costumes em que o sujeito passivo do delito seja pessoa do sexo 

feminino”
8
. Considerando a importância de conhecer a dinâmica da violência contra a mulher 

para o planejamento de ações e intervenções no combate a essa problemática, realizou-se o 

presente trabalho com o objetivo de identificar os bairros em que residem os agressores de 

mulheres, no município do Rio Grande/RS. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

documental de natureza exploratória, descritiva, de abordagem quantitativa. Integra o projeto 

intitulado “Violência Doméstica e Familiar Registrada na Delegacia de Polícia Especializada 

no Atendimento às Mulheres no Município do Rio Grande/RS”. O presente estudo foi 

realizado nessa delegacia. A coleta de dados foi realizada de outubro de 2011 a março de 

2012, incluindo-se as ocorrências em que as vítimas eram mulheres com idade igual ou 

superior a dezoito anos e efetuadas desde a implantação da delegacia, em agosto de 2009, até 

dezembro de 2011. Para análise utilizou-se o software estatístico SPSS. Esse projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG) sob parecer N
o
 137/2011. RESULTADOS: Integraram a 

amostra 902 inquéritos registrados e arquivados na DEAM no período da coleta, destes 62 

(6,9%) não constavam o bairro de moradia do agressor e em 23 (2,5%) os agressores residiam 

em outras cidades. Os bairros com maior índice de agressores foram o bairro Getúlio Vargas, 

destacando-se 93 (10,3%) dos registros, seguido do Centro da cidade 79 (8,8%), São Miguel 

75 (8,3%) e Cidade Nova 72 (8,0%). Ainda o bairro Bucholz com 40 (4,4%) e o Castelo 

Branco com 38 (4,2%). O município do Rio Grande encontra-se na 11ª posição nos 

indicadores de violência do Programa de Prevenção à Violência (PPV), que visa reduzir o 

índice de violência por meio de uma rede social que identifique, integre, articule e promova 

ações governamentais e não-governamentais
9
. O bairro Castelo Branco, devido ao histórico de 

violência, foi um dos contemplados com o PPV. A implementação desse programa ocorreu 

em 2010 através da construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), integrando 

ainda um Centro de Convivência que beneficia em torno de oito mil pessoas. Verifica-se, 

portanto, a efetividade do PPV, pois no Castelo Branco ocorreu apenas 38 (4,2%) das 

agressões. Residiam nos bairros Lar Gaúcho, Cidade de Águeda, Cassino/Quinta, Hidráulica e 

Parque Marinha/São João, respectivamente 23 (2,5%), 22 (2,4%), 21 (2,3%), 20 (2,2%) e 18 

(2%) dos agressores. Na faixa de 16 (1,8%) a 9 (1%) encontram-se os bairros Rural, Junção e 

Cohab II com 16 (1,8%) em cada,  Santa Rosa e Navegantes com 15 (1,7%), Bernadeth 14 

(1,6%), Parque São Pedro 13 (1,4%), Jardim Humaitá 12 (1,3%), Municipal, Vila Maria, 
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Trevo e Leônidas com 11 (1,2%) em cada e por fim os bairros Profilurb e Cohab IV com 9 

(1%) em cada. Os bairros que tiveram os índices baixos de agressores foram Santa Tereza, 

Mangueira, Recreio, Marluz com 7 (0,8%) em cada, seguidos do Cohab I, Sibrazen e Vila 

Portuária com 6 (0,7%) em cada e por fim Barra, Parque Coelho, Vila Santinha, Nossa 

Senhora de Fátima e Mate Amargo 5 (0,6%) em cada. Ainda com poucos agressores, 

destacaram-se os bairros Povo Novo, America e Vila Militar com 4 (0,4%) em cada, 

Querência e Jardim do Sol com 2 (0,2%) em cada, e Senandes 3 (0,3%) e Santana, Taim, 

Carreiros, Torotama, Domingos Petroline, Bolaxa e Capilha com apenas 1 (0,1%) em cada. 

CONCLUSÃO: Este mapeamento possibilitou a visualização da amplitude da violência no 

município do Rio Grande. Ao identificar o bairro em que vivem os agressores, espera-se 

contribuir com os profissionais da saúde, da DEAM, bem como das demais áreas envolvidas 

nessa problemática, para a criação estratégias de combate e prevenção à violência, junto a 

essas comunidades. Para a área da saúde destaca-se, consecutivamente, a necessidade de uma 

maior atenção para as mulheres que chegam às unidades de saúde com queixas vagas, pois 

podem ser indícios de vitimização. Como ponto negativo destaca-se o grande número de 

registros incompletos. Verificou-se que a violência contra a mulher não é seletiva, pois apesar 

da grande maioria dos agressores residirem em bairros da periferia, uma porcentagem 

significativa reside nos bairros rurais ou no centro. Com esse trabalho espera-se sensibilizar e 

estimular mais profissionais a pesquisarem sobre a violência contra a mulher, com foco no 

agressor, colaborando assim para que políticas públicas sejam instituídas a fim de identificá-

lo, puní-lo bem como determinar a participação do agressor em programas de reeducação e 

recuperação. 
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INTRODUÇÃO: Dar à luz em casa tornou- se uma opção para algumas mulheres e famílias 

nas grandes cidades brasileiras. Pequenas coletividades urbanas que se reúnem em função do 

parto e nascimento dos filhos. Na maioria dos casos estes grupos dispensam a presença de 

obstetras, enfermeiros, pediatras e anestesistas. Nestes grupos, a maior preocupação é a de que 

o parto seja da maneira mais “natural” possível e de forma que não dependa das instituições 

hospitalares. A autora relata em seu estudo que em uma cidade do Sul do País, esta prática, 

chamada de parto domiciliar acontece desde a década de 70. Porém, não são mais as parteiras 

que amparam estas mães e bebês. Apesar delas ainda existirem e serem prestigiadas pela 

comunidade local, elas praticamente não mais exercem o ofício de “parteiras” desde  meados 

do século XIX, quando esta prática, em diversos lugares do mundo, foi proibida, a partir da 

ascensão da medicina científica
1
. Na atualidade, é possível recorrer a homens e mulheres 

pertencentes a grupos urbanos, da área médica ou não que vem reinventando esta prática 

tradicional, os quais procuram diferenciar esta prática, dos modelos clássicos fornecidos pela 

medicina ocidental e buscam aproximar daquelas medicinas mais tradicionais como a dos 

orientais, homeopatias ou buscar inspiração nas crenças indígenas
1
. Não deve ser 

compreendida como uma falta de responsabilidade a ausência de médicos em alguns ritos e 

estes eventos nem devem ser tratados como banais ou com descuido. Nestes grupos, o 

cuidado com o corpo e a alimentação são elementos fundamentais para a construção de um 

corpo “saudável”, que seja capaz de gerar e parir de forma “independente” dos hospitais e 

dos médicos especialistas.  Uma característica chave das práticas de parto domiciliar que 

contam com um auxiliar ou não, são o envolvimento afetivo e a intimidade entre os 

participantes. A autora ressalta que estamos diante de um “fenômeno” que se articula com a 

necessidade de novas formas de espiritualidade e de práticas terapêuticas não convencionais 

que surgiram ainda, no final do milênio passado em vários países ocidentais.  A prática é 

caracterizada pela confluência de diferentes tradições místicas e esotéricas ocidentais, 
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orientais e por uma vasta variedade de disciplinas psicoterapêuticas, nutricionais, corporais e 

espirituais. Esta reconfiguração do campo terapêutico e religioso surgiu no Brasil na década 

de 80, nos grandes centros urbanos, principalmente entre as classes médias
1
. A articulação 

com o parto e tais práticas vem desenhando novos significados em torno do nascimento. 

Desde “Les Rites de Passage” obra de Arnold Van Gennep, publicada em 1909, os rituais de 

nascimento e partos nos estudos antropológicos são abordados como ritos de passagem. 

Considerando que a vida, seja qual for á sociedade, “envolve uma série de passagens de uma 

posição social a outra”. As fases dos ritos de nascimento e parto domiciliares (preparação, 

parto e pós-parto) podem ser objetivar a construção de um estado “communitas”, ou de um 

“nós comunitário”, o qual tem seu ápice no momento do parto.  Esta “comunitas” deve ser 

entendida como a manifestação, tanto da coletividade quanto da individualidade. Nesta 

perspectiva para a autora estes ritos de parto e nascimento revelam através das quais que um 

grupo realiza todo um conjunto de atitudes diante do mundo que inclui valores, crenças e 

sentimentos compartilhados que vai além da posição social em seu interior
1
. OBJETIVOS: 

Este estudo teve como objetivo adquirir um maior conhecimento acerca do parto domiciliar 

para que assim possam ser fornecidas informações concisas e fundamentadas às pacientes que 

apresentarem dúvidas e/ou interesse no assunto, e também para colaborar com nossa formação 

acadêmica já que é um conhecimento além do estudado durante a graduação. Além disso, 

aplicar parcialmente o processo de enfermagem. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento 

do estudo utilizamos como instrumento de pesquisa o estudo de caso. Essa metodologia de 

pesquisa consiste em “explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos” 
2
. O 

estudo foi realizado em março de 2012 no Centro Obstétrico e Maternidade do Hospital 

Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr. O sujeito do estudo foi uma puérpera e a coleta de 

dados foi realizada por meio do Histórico de Enfermagem e busca nos referencias teóricos de 

antropologia. Identificamos os diagnósticos de enfermagem e os cuidados
3
, porém não foi 

possível a implementação, pois a paciente recebeu alta. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este 

estudo foi de suma importância para nossa formação acadêmica, pois embora não tão comum, 

o parto domiciliar ainda se faz presente em algumas localidades do país conforme mostram 

alguns estudos sobre o assunto
1
. Dessa forma, consideramos que outros estudos sobre a 

temática deveriam ser realizados para que os profissionais de enfermagem possam orientar 

gestantes que apresentem dúvidas acerca deste tipo de parto. Acreditamos que embora a 

paciente tenha vontade de ter um parto domiciliar e embora a paciente do nosso estudo, tenha 
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tido um parto sem intercorrências, outras gestantes que pensam em realizar o parto domiciliar 

devem ser orientadas acerca dos riscos que este parto tem se ele não for assistido por 

profissionais da saúde como médicos obstetras e enfermeiros.  
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INTRODUÇÃO: Nas últimas décadas a medicina tem avançado significativamente. Diante 

desta realidade as equipes de saúde vêem-se obrigadas a aperfeiçoarem-se e organizarem-se 

para oferecer aos seus clientes um atendimento de qualidade com eficácia e eficiência; o 

ambiente hospital não se exime deste avanço e desta responsabilidade, principalmente nos 

casos de emergência, de maneira especial às Paradas Cardiorrespiratórias (PCR), que na sua 

maioria, no ambiente intra-hospitalar, são precedidas de alterações fisiológicas, facilmente 

identificáveis¹. Entretanto, para que estas alterações sejam “observadas” é necessária uma 

equipe de enfermagem preparada e treinada para atuar na PCR. O atendimento de uma PCR 

exige não só o empenho da equipe médica e de enfermagem, mas também de outros setores 

do hospital, como: Laboratório, Raio X e telefonia, que possuem um papel fundamental na 

busca de um desfecho positivo desta intercorrência. Implantar uma estrutura organizacional, 

previamente estabelecida por meio de protocolos de atuação, é o melhor caminho para 

melhorar o atendimento a uma PCR. Além disso, é necessário que todos os profissionais 

atuantes na PCR permaneçam em constante treinamento prático e atualização científica para 

que as ações e intervenções sejam pró-ativas². A partir desta afirmação, o Serviço de 

Residência da Clínica Médica em parceria com o Serviço Integrado de Educação Continuada 

da Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande criaram um plano de atendimento à 

PCR, pois a assistência prestada, até então, não era uniforme em todos os setores, dificultando 

a organização do serviço. OBJETIVO GERAL: Criar um plano de atendimento a PCR na 

Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Organizar e uniformizar o atendimento de emergência; Melhorar os índices de morbidade e 

mortalidade; Evitar ansiedade desnecessária nos profissionais envolvidos; Envolver outros 

setores no atendimento emergencial. METODOLOGIA: Nos meses de maio a agosto de 

2010, o Serviço de Residência da Clínica Médica reuniu-se com o Serviço de Educação 

continuada para a Elaboração do Plano de Atendimento à PCR e criação de um check list para 

padronização dos carros de urgência. No mês de agosto 

                                                           
1
Enfermeira do Serviço Integrado de Educação Continuada da Associação de Caridade Santa Casa do 

Rio Grande. 

²Enfermeira do Serviço Integrado de Educação Continuada da Associação de Caridade Santa Casa do 

Rio Grande. 
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o projeto foi apresentado à administração hospitalar, ao responsável pela Residência Clínica e 

à Chefia de enfermagem. Após apreciação e mudanças sugeridas o projeto foi encaminhado 

aos outros setores para que tomassem ciência de suas funções no Atendimento. 

Concomitantemente foram confeccionados banners para serem entregues às unidades no dia 

da apresentação. No mês de setembro contactou-se a Universidade Federal do Rio Grande 

para que pudesse ser usado seu espaço de laboratório e os bonecos ali existentes e a Escola de 

Enfermagem do SENAC solicitando o empréstimo de outros bonecos. Ainda neste mês foram 

feitos folders convidando as equipes de enfermagem para participarem do treinamento que 

ocorreram nas datas pré-estabelecidas e citadas abaixo. No primeiro encontro o qual ocorreu 

no auditório do hospital geral no dia 26 de outubro de 2010, foi explanado pelos residentes a 

identificação de parada cardiorrespiratória e o ABC da PCR³. O segundo encontro, realizado 

no dia 27 de outubro, ocorreu na sala de aula prática da Furg, onde os presentes puderam unir 

teoria e prática, realizaram os cuidados de urgência nos quatro bonecos disponibilizados 

(massagem cardíaca, vias aéreas/ambú, medicações)³. O terceiro encontro ocorreu no 

auditório do hospital geral no dia 28 de outubro e nele foi apresentado o Plano de Parada, o 

qual entrou em vigor a partir do dia 02 de novembro de 2010 em todas as unidades onde a 

residência atua. Os três encontros citados acima foram realizados em dois momentos para 

oportunizar a todos os funcionários, e oferecer opções de horário. O quarto encontro ocorreu 

no auditório do hospital geral e foi destinado apenas aos enfermeiros, com o intuito de 

informar as atribuições dos enfermeiros no plano de parada e a importância da padronização 

do carro de urgência através da checagem diária dos materiais do check list. Anualmente são 

realizados treinamentos do Plano de atendimento à PCR seguindo a mesma metodologia. 

RESULTADOS: O Plano de atendimento à PCR proporcionou uma assistência mais 

organizada e qualificada a começar pela organização, por ordem alfabética, dos medicamentos 

existentes no carro de urgência. O acionamento da equipe de manejo máximo tornou-se mais 

rápido com a criação de um ramal exclusivo (222). As Unidades tem uma segurança maior no 

momento da identificação por estarem com suas funções pré-estabelecidas, conscientes do 

papel que devem desempenhar e sabendo as reais prioridades no momento da urgência. Os 

setores envolvidos - Laboratório, Raio X e Telefonia- ficam em alerta após o sinal de PCR, 

pois sabem que podem ser solicitados a qualquer momento.  CONCLUSÃO: A eficácia do 

atendimento primário da equipe de enfermagem proporcionou a reversão de algumas PCR no 

primeiro momento e contribuiu para que o atendimento secundário com a equipe médica 

presente fosse realizado com eficiência, gerando não apenas o retorno das funções vitais do 
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paciente, e sim, preservando sua qualidade de vida
4
.
 
A implantação do plano foi vista de 

forma positiva pela maioria dos profissionais, porque tornou o manejo menos estressante e 

reduziu os desfechos negativos. Entretanto, toda mudança gera um desconforto e um “sair de 

si”, e com este novo método de atendimento a PCR não foi diferente, houve profissionais que, 

no primeiro momento, não aderiram completamente ao plano e apresentaram resistência, 

tornando sua implantação mais difícil, mas mesmo resistindo reconheceram o valor deste 

plano.  CONTRIBUIÇÕES: A Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande apresenta 

constante mudanças no seu quadro de funcionários e com a criação do Plano de Atendimento 

à Parada Cardiorrespiratória, tornou-se mais claro para os funcionários contratados e para os 

novos residentes a maneira como devem proceder frente a esta situação de emergência.  

 

DESCRITORES: Protocolos. Parada Cardíaca. Emergência 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres. 
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INTRODUÇÃO: A Atenção Básica/Saúde da Família é organizada por meio do trabalho 

interdisciplinar, mediante a responsabilização de Equipes de Saúde da Família (ESF) num 

dado território, trabalhando sempre com foco nas famílias, por intermédio de vínculos 

estabelecidos.¹ A partir da incorporação da saúde da mulher às políticas nacionais de saúde e 

posterior a implementação da Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher (PAISM) 

em 1984, o foco na saúde da população feminina deixou de ser somente relativo ao período de 

gravidez e parto, passando a ser realizado de forma que priorize o cuidado integral a sua 

saúde. Dentre os desafios para se alcançar a integralidade na assistência à saúde da mulher na 

Atenção Básica está à ação de controlar e prevenir o câncer do colo do útero. Em 2009, no 

Brasil, esta neoplasia representou a terceira causa de morte por câncer em mulheres com 

5.063 óbitos, representando uma taxa bruta de mortalidade de 5,18 óbitos para cada 100 mil 

mulheres.
2
 No ano de 2012, são esperados 17540 novos casos, com um risco estimado de 17 

casos a cada 100 mil mulheres.
3
 Tais dados justificam a implantação de estratégias efetivas de 

controle dessa doença nos serviços de saúde, e inclui a necessidade de que estes realizem 

ações de promoção, prevenção e tratamento adequado, garantindo assim, uma assistência de 

qualidade. A principal estratégia utilizada para detectar precocemente o câncer de colo do 

útero é a realização de exames citopatológicos cérvico-vaginal, que é conhecido popularmente 

como exame Papanicolau ou exame preventivo do colo do útero. A técnica de coleta de 

material citológico do colo do útero, consiste em obter uma amostra da parte externa, 

ectocérvice, e outra da parte interna, endocérvice. Para a coleta do material, é introduzido um 

espéculo vaginal e procede-se à escamação da superfície externa e interna do colo por meio de 
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uma espátula de madeira e uma escova endocervical,¹ sendo de extrema importância para o 

êxito do diagnóstico, que a coleta seja realizada de maneira adequada. Infelizmente, estima-se 

que cerca de 40% das mulheres brasileiras nunca realizaram o exame citopatológico.
4
 É 

preconizado pelo Ministério da Saúde que este exame seja realizado em mulheres de 25 a 60 

anos de idade, uma vez por ano.  Após dois exames anuais consecutivos negativos, passa a ser 

realizado a cada três anos.
5
 No entanto, para que na prática se possa atingir um número 

satisfatório de mulheres e garantir que as mesmas realizem o exame periodicamente, as 

orientações são para que a coleta seja realizada anualmente. O câncer do colo do útero é 

caracterizado pela replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, 

comprometendo o tecido subjacente e podendo invadir estruturas e órgãos contíguos ou à 

distância,
6 

 sendo uma doença de crescimento lento e silencioso. São considerados fatores de 

risco a multiplicidade de parceiros, a história de infecções sexualmente transmissíveis, a idade 

precoce da primeira relação sexual, o tabagismo e a multiparidade.
7
 Dentre os principais 

diagnósticos encontrados nos resultados dos exames citopatológicos estão os achados 

considerados dentro dos limites da normalidade, que incluem alterações celulares benignas, 

em que as principais são ectopias, vaginites, vaginoses e cervicites. Nesses casos havendo 

queixa clínica de leucorréia, a mulher deverá ser encaminhada para exame ginecológico e o 

tratamento deve seguir as recomendações específicas, mas deve-se prosseguir normalmente o 

rastreamento citológico. Também são considerados achados normais a presença de 

Lactobacillus sp., cocos e outros bacilos que fazem parte da flora vaginal e não caracterizam 

infecções que necessitem de tratamento. No entanto, quando os laudos do exame citológico 

mencionam agentes microbiológicos e estes estão associados às queixas clínicas, a conduta 

deverá ser de encaminhar a mulher para um tratamento específico, de acordo com a etiologia 

apresentada. Outros possíveis diagnósticos são a presença de alterações pré-malignas ou 

malignas, onde estão incluídas as lesões intra-epiteliais de baixo grau, em que a conduta 

clínica é a repetição do exame citopatológico em seis meses na Unidade Básica de Saúde. 

Caso a análise apresente resultado negativo, a mulher deve retornar à rotina de rastreamento 

citológico, porém se a citologia de repetição for positiva, assim como na lesão intra-epitelial 

de alto grau e nos casos de adenocarcinoma in situ/invasor, a mulher é encaminhada para uma 

colposcopia imediata e para um acompanhamento em uma Unidade de Referência de Média 

Complexidade.
5
 Ao encararem um diagnóstico de câncer, tanto as mulheres como os 

familiares, experimentam uma variedade de emoções, estresses e aborrecimentos. A perda da 

autoestima, o medo do desconhecido e a interrupção dos planos de vida, geram inúmeros 
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sentimentos e dúvidas. No entanto, a mortalidade por câncer do colo do útero é evitável, pois 

as ações para controlá-lo contam com tecnologias para o diagnóstico e tratamento das lesões 

precursoras, permitindo a cura em 100% dos casos quando diagnosticados na fase inicial,
7
 

isso ressalta a importância da realização do exame preventivo. OBJETIVO:Este trabalho tem 

por objetivo quantificar a realização do exame citopatológico em mulheres usuárias da 

Unidade Básica de Saúde da Família José Salomão e conhecer os resultados dos exames. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo documental, com abordagem quantitativa, 

caracterizando-se como exploratório descritivo, realizado em uma Unidade Básica de Saúde 

da Família (UBSF) do município do Rio Grande/RS. A população atendida pela UBSF é 

dividida em duas micro áreas, sendo identificadas como 10 e 11. A coleta foi realizada em 

abril de 2012 e os dados foram obtidos diretamente do livro de registros de exames 

citopatológicos, realizados nos últimos 12 meses, ou seja, entre 1
0 

de abril de 2011 e 31 de 

março de 2012 e limitou-se à data do atendimento, idade da mulher e resultado do exame. Os 

aspectos éticos foram respeitados e o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da 

Secretaria Municipal de Saúde do município, tendo sua aprovação sob parecer Nº48/2012 . 

Para a tabulação, os dados foram inseridos em planilhas do Aplicativo Microsoft Excel® e 

submetidos à análise descritiva.RESULTADOS: Foram realizadas 108 coletas do exame 

citopatológico em mulheres com idade entre 14 e 68 anos, pertencentes a micro área 11. Ao 

analisar o resultado dos exames observa-se que, 60 mulheres apresentaram resultado normal, 

correspondendo a 55,5% do total de atendimentos. Entre os achados anormais destaca-se a 

Gardnerella, com 24 casos (22,2%). Segundo o Ministério da Saúde esta é uma bactéria que 

pertence à flora vaginal, porém um desequilíbrio dessa flora leva ao seu predomínio, causando 

vaginose bacteriana.¹ Encontrou-se ainda um caso de Clamídia, um de Trichomonas e um de 

Papiloma Vírus Humano (HPV), totalizando 2,7%. A conduta da enfermeira da unidade frente 

a estes resultados foi de prescrição de medicação, quando de sua competência, além de 

orientações quanto a utilização das medicações e os cuidados necessários. Cabe a ela ainda o 

encaminhamento para consulta médica ginecológica sempre que houver indicação. Constatou-

se ainda que 21 atendimentos, 19,4% do total, não possuíam registro do resultado do exame. 

CONCLUSÃO: Conclui-se que a maioria das mulheres participantes do estudo obteve 

resultado normal ao exame citopatológico, entretanto um número considerável de mulheres 

apresentou anormalidades. Reforça-se ainda, a importância da realização deste exame 

anualmente, favorecendo a detecção precoce de alterações e a prevenção de suas 

complicações. É papel fundamental do enfermeiro atuar efetivamente no processo de 
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acolhimento às mulheres, prestando orientações quanto a importância do exame e a forma  

como o mesmo é realizado, diminuindo os tabus e os pré-conceitos estabelecidos, visando  

atingir um maior número de mulheres e contribuir para a diminuição da incidência do câncer 

de colo do útero e doenças sexualmente transmissíveis.  

 

Descritores: Enfermagem; Saúde da Mulher; Promoção da Saúde.  

Área temática: Tema Livre 
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INTRODUÇÃO: O processo de enfermagem (PE) é uma metodologia científica que vem 

sendo cada vez mais implementada na prática assistencial, conferindo maior segurança aos 

pacientes, melhora da qualidade da assistência e maior autonomia aos profissionais de 

enfermagem. Para implementação do PE faz-se necessário que o enfermeiro realize o 

julgamento clínico. Este é uma ferramenta que favorece a melhora da prática assistencial com 

base no conhecimento, no pensamento e na tomada de decisão clínica com suporte em 

evidências científicas, obtidas a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos do 

indivíduo, família ou comunidade 
1
. O Processo de Enfermagem é uma competência-chave na 

prática da enfermagem. Ele é um modelo sistemático de tomada de decisão
2 

que tem como 

finalidade evitar a doença e promover, manter e recuperar a saúde (na doença terminal, a meta 

é uma morte tranquila) e proporcionar cuidado eficiente e de custo baixo, que atenda às 

necessidades biológicas, sociais, espirituais e culturais do indivíduo
3
. As etapas do processo 

ajudam o enfermeiro a planejar e prestar o cuidado de maneira organizada, de modo que 

nenhuma informação importante seja perdida, além de incentivar o pensamento crítico. São 

consideradas etapas do PE a investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e 

avaliação. A investigação (anamnese e exame físico) é a primeira etapa do PE, isto é, o 

primeiro passo, para determinação do estado de saúde do paciente, consistindo na coleta de 

informações referentes ao estado de saúde do indivíduo com o propósito de identificar as 

necessidades, preocupações e reações humanas. Essa etapa constitui-se no histórico de 

enfermagem
2
. Ainda que o processo de enfermagem seja constituído de etapas, estas formam 

um ciclo, no qual começa e termina com a investigação, pois desse modo é possível avaliar se 
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o paciente alcançou os resultados esperados estabelecidos no plano de cuidados, bem como 

também avaliar se as intervenções instituídas atenderam as necessidades afetadas. Desse 

modo, é possível avaliar se o cuidado prestado ao paciente é viável e permite avaliar o sucesso 

do plano estabelecido
3
. O Processo de Enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico 

que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o 

planejamento das ações ou intervenções de enfermagem e que forneça a base para avaliação 

dos resultados de enfermagem alcançados. Além disso, a resolução 358/2009 do Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) traz, entre outros aspectos, que o Processo de Enfermagem 

deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou 

privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem
4. 

Este trabalho foi elaborado a 

partir da participação de estudantes de enfermagem de diversos semestres no projeto de 

extensão intitulado “Aplicação do Processo de Enfermagem nas Unidades de Internação 

Adulto do Hospital Universitário Miguel Riet Corrêa Jr” da Universidade Federal do Rio 

Grande (HU-FURG), o qual visa dar início às etapas do PE na instituição, a partir da 

realização formal do Histórico de Enfermagem até 24h após a admissão do paciente nas 

unidades de internação adulto de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica. O projeto atualmente 

conta com a participação de quatro bolsistas permanência e seis bolsistas voluntárias. Um dos 

quesitos para fazer parte do projeto é estar cursando ou ter cursado a disciplina obrigatória de 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). OBJETIVO: Relatar a experiência de 

acadêmicas na implementação do processo de enfermagem, a partir da participação no projeto 

de extensão. METODOLOGIA: O projeto teve início em agosto de 2010. Primeiramente as 

bolsistas elaboraram o histórico de enfermagem juntamente com a participação das 

enfermeiras de todos os turnos das unidades de internação adulto (Unidade de Clínica Médica 

e Unidade Cirúrgica). O formato do histórico é em chek list e o tempo médio gasto para o 

preenchimento é de 15 minutos. Dentre os aspectos avaliados podemos citar a história 

pregressa, hábitos de vida, uso de medicamentos, condições respiratórias, alimentação e 

hidratação, eliminação intestinal e urinária, integridade da pele e cuidado corporal entre 

outros. Para a realização do histórico, primeiramente, as bolsistas acessam o prontuário do 

paciente para a coleta dos dados de identificação, número de registro do HU-FURG e número 

de registro do serviço de prontuário do paciente. Após o preenchimento destes dados elas 

partem para a entrevista e exame físico com o paciente para o preenchimento dos demais 

dados do histórico de enfermagem. Para facilitar a abordagem das acadêmicas ao paciente e 

em busca de oferecer informações aos pacientes foi construído pelas acadêmicas, juntamente 
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com as enfermeiras, um folder explicativo com as informações referentes à internação 

contendo as rotinas de ambas as unidades. Uma vez por mês, o grupo de bolsistas, juntamente 

com as professoras coordenadoras do projeto reúnem- se com a finalidade de discutir as 

dificuldades encontradas na aplicação do HE e as satisfações das acadêmicas em participarem 

do projeto. Dessa forma, os relatos apresentados são resultados da avaliação do grupo de oito 

acadêmicas de diferentes semestres da EEnf/FURG que atuam há mais de seis meses no 

projeto, realizada de forma processual nas reuniões do projeto, quinzenalmente, em 2011. 

RESULTADOS: O interesse das estudantes na participação do projeto se relaciona com a 

vontade de implementar o processo de enfermagem no HU/FURG. A realização do histórico 

foi relatada como uma ótima experiência para o aprendizado do PE. Dificuldades encontradas 

na realização do HE foram referentes à abordagem de aspectos relacionados à sexualidade dos 

pacientes. Quanto à receptividade dos pacientes, a maioria dos estudantes os percebem 

receptivos à entrevista e exame físico. Alguns enfermeiros demonstram resistência ao uso do 

HE, porém outros consideram uma ferramenta importante do cuidado e justificam que não o 

realizam pelo tempo insuficiente na unidade. Já, os demais profissionais valorizam as 

informações coletadas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: a implementação do PE na instituição 

é trabalhosa em virtude de resistências, porém necessária para melhoria da qualidade do 

cuidado. A participação das acadêmicas no projeto contribui para a aquisição de habilidade e 

visualização da importância do PE na prática do enfermeiro. 

 

DESCRITORES: Processos de Enfermagem; Ensino; Enfermagem. 

EIXO TEMÁTICO: Temas livres. 
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PROJETO TERAPÊUTICO SINGULAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
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INTRODUÇÃO: No modelo biomédico de atenção à saúde o cuidado baseia-se no 

tratamento das doenças e muitas vezes não se olha o indivíduo em sua totalidade. O cuidado 

integral une às ações de promoção à saúde, de prevenção a doenças, curativas e de 

reabilitação. Ele tem como fundamento o acolhimento do profissional de saúde, o 

estabelecimento do vínculo e a responsabilização diante da necessidade de saúde. A 

implantação da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil possibilita conceber o sujeito 

em sua singularidade, integralidade e complexidade. Para isso, surge a Clínica Ampliada 

como um instrumento de mudança da produção do cuidado, uma vez que lança um olhar além 

da doença, ou seja, percebe o individuo em seu contexto social, corresponsabilizando-se no 

tratamento da patologia quanto com a proteção individual e coletiva. Atrelado ao conceito da 

Clínica Ampliada, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) possibilita planejar, produzir e 

avaliar o cuidado através da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar com o apoio 

matricial, se necessário. O PTS procura enxergar nas situações de saúde do individuo outras 

possibilidades de cuidado, encontrar um caminho para o usuário ou coletivo que seja somente 

dele, mas será ele que decidirá quando quer ir (BRASIL, 2007). Compreende-se que a 

construção do PTS deve incluir as preferências e características do sujeito, contando com a 

sua participação neste processo vinculada à equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Procura 

propiciar uma atuação integrada da equipe e de considerar outros aspectos, além do 

diagnóstico e da medicação, no tratamento dos usuários. OBJETIVO: Descrever a 

experiência a cerca da construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS). 

METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência a cerca da prática do 

desenvolvimento de um Projeto Terapêutico Singular (PTS) realizado através da disciplina 
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Unidade do Cuidado da Atenção Básica II do curso de Enfermagem da Universidade Federal 

de Pelotas. Foi proposto que escolhêssemos uma família em situação mais grave ou difícil, na 

opinião de algum membro da equipe de saúde, para a construção do Projeto Terapêutico 

Singular (PTS).  O caso foi trazido pela Agente Comunitária de Saúde (ACS) pertencente à 

Unidade de Saúde da Família (USF) onde atuávamos. A família escolhida para participar da 

construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) era constituída por três membros: M.T, 29 

anos, casada, diagnosticada com Síndrome do Ovário Policístico (SPOC) (Sujeito do estudo); 

F.N., 09 anos, estudante, possui o transtorno de Déficit de Atenção e V.N., 59 anos, ex-

tagabista, hipertensa e esquizofrênica. O PTS foi construído a partir da necessidade de saúde 

de uma cuidadora familiar, responsável pela assistência da mãe com transtornos mentais, além 

de outras patologias e do filho com Déficit de Atenção. Ela era identificada pela equipe de 

saúde como poliqueixosa, mas foi percebido que era uma mulher que necessitava de atenção e 

apoio devido à sobrecarga. RESULTADOS: Por meio de seis Visitas Domiciliares realizadas 

a família participante do estudo, levantamos os problemas, e baseado nos mesmos, 

construímos diagnósticos de enfermagem e as possíveis intervenções a serem concretizadas. 

Os principais diagnósticos de enfermagem encontrados: 1 - Manutenção do lar prejudicada; 

relacionado ao funcionamento cognitivo ou emocional prejudicado; 2 - Risco de nutrição 

desequilibrada: menos do que as necessidades corporais relacionados à anorexia e diarreia 

secundárias a infecção por protozoários; 3 - Medo, relacionado à perda de controle e 

resultados imprevisíveis, secundários a: hospitalização, dor e possibilidade da diminuição da 

renda; 4 - Isolamento social, relacionado a medo de rejeição secundário a doença psiquiátrica 

(esquizofrenia). 5 - Atividades de recreação deficientes relacionados à dificuldade em acessar 

ou participar nas atividades habituais secundária a falta de tempo para atividades de lazer; 6 - 

Comportamento de busca de saúde, relacionado à rede social de apoio, práticas preventivas 

em relação a riscos e idade. A partir do levantamento de necessidades de saúde começou-se a 

construir as possíveis intervenções: 1 - Dispor de oportunidade para a cuidadora poder 

desabafar seus medos e anseios valorizando suas queixas; 2 - Sugerir a cuidadora a hipótese 

de outro membro ou amigo próximo da família, compartilhar do cuidado ao familiar assistido; 

3 - Ofertar tratamento antiparasitário para manutenção da nutrição adequada; 4 - Oferecer a 

cuidadora a facilidade de marcar consultas por telefone, sem a necessidade de comparecer a 

UBS para aquisição de senhas e filas de espera, facilitando o acesso médico a ela e seus 

familiares. 5 - Sugerir a cuidadora a hipótese de outro membro ou amigo próximo da família, 

compartilhar do cuidado ao familiar assistido; 6 - Oferecer a cuidadora a facilidade de marcar 



 

70 
 

consultas por telefone, sem a necessidade de comparecer a UBS para aquisição de senhas e 

filas de espera, providenciar encaminhamento a especialistas para dar continuidade aos 

tratamentos interrompidos. Após elaborarmos o plano de intervenções, dialogamos com a 

equipe de saúde e apresentamos nossas propostas e em conjunto atingimos as metas 

estabelecidas, produzindo continuidade do cuidado. CONCLUSÃO: A partir da construção 

do Projeto Terapêutico Singular (PTS) foi possível perceber a necessidade de atenção ao 

cuidador de pessoas com transtornos mentais, que por muitas vezes, sofre com o trabalho 

físico, a pressão emocional e as demandas econômicas ao cuidar do enfermo. E baseado nos 

riscos (clínico, social, econômico, ambiental e afetivo), ou seja, através de um olhar integral 

sobre a saúde do mesmo, sejam realizadas ações a fim de resolver suas necessidades de saúde. 

Foi possível também compreender que através da escuta qualificada da necessidade de saúde 

do usuário, o profissional pode resolver ou realizar um encaminhamento para que haja a 

resolução do(s) problemas(s), proporcionando o Cuidado integral. E para isso, é importante 

que os trabalhadores estabeleçam vínculo com os indivíduos, a fim de acompanhar seus 

processos na rede, e se responsabilizarem com o atendimento de suas necessidades. 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: O Projeto Terapêutico 

Singular (PTS) é elaborado com base nas necessidades de saúde de cada usuário, não 

excluindo suas opiniões. E incorpora a noção interdisciplinar que recolhe a contribuição de 

distintas profissões, valorizando o saber de cada profissional de saúde. Trata-se de uma 

ferramenta gerencial, uma vez que constitui um espaço coletivo em que a equipe olha para o 

usuário e percebe as possíveis estratégias de cuidado que podem ser pactuadas com o mesmo. 

Esse projeto é algo singular, que permite uma interação democrática e horizontal entre 

trabalhador/usuário/família. É notar algo para além da cura, atentando para a continuidade da 

vida do usuário, que aponta para a sua emancipação, reprodução social das pessoas e 

produção de vida.  

DESCRITORES: Projeto Terapêutico Singular; Cuidado Integral; Clínica Ampliada. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres – Saúde Pública.  
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INTRODUÇÃO: A necessidade de internação hospitalar da criança pode ocorrer por 

inúmeras situações. Como o hospital é um ambiente desconhecido nele a criança pode 

apresentar necessidades sociológicas, físicas e afetivas geradas pelo medo e ansiedade devido 

a situação estressante vivida.
1 

A doença provoca alterações na vida da criança, pois antes sua 

prioridade era a brincadeira, já com a hospitalização a prioridade passa a ser a doença. 
 
Além 

de precisar lidar com a esta a criança é inserida em um ambiente totalmente estranho, sendo 

necessário abandonar sua casa, seus amigos, familiares e pertences.
2 

Durante a hospitalização 

algumas crianças não aceitam o tratamento, a alimentação e não permitem que os 

profissionais executem o seu trabalho, se isolando e tendo dificuldades em se comunicar. 

Algumas crianças se aborrecem com as restrições, a separação, a inatividade e a 

imobilização.
3 

Quando o período de internação é longo a criança pode apresentar retraimento, 

rebeldia, recusa em tomar os medicamentos e submeter-se aos procedimentos dolorosos.
4  

Neste contexto, a família continua prestando-lhes cuidados. A perspectiva de levar os pais 

para dentro do hospital traz consigo alterações nas relações de trabalho estabelecidas no 

ambiente hospitalar. Eles foram encorajados a ficar com os filhos durante a hospitalização, 

tornando-se mais um dos agentes que tomam parte no processo compartilhando o cuidado da 

criança com a equipe de saúde. Assim, torna-se importante a discussão de sua participação no 

cuidado ao filho hospitalizado no sentido de auxiliá-lo a adaptar-se ao hospital. Tendo em 

vista a percepção de que as crianças, geralmente têm dificuldades de adaptar-se ao hospital 
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durante sua hospitalização a questão que norteou este estudo foi: quais as dificuldades da 

criança para adaptar-se ao hospital? OBJETIVO: Conhecer as dificuldades da criança para 

adaptar-se ao hospital. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve 

como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). Foi desenvolvido 

nas unidades de pediatria e de convênios do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr 

(HU) e na unidade de pediatria do Hospital Geral da Associação de Caridade Santa Casa 

(HG), ambos na cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul. A população do estudo foi 

composta por 15 familiares cuidadores de crianças internadas, no primeiro semestre de 2005, 

distribuídos em quatro grupos amostrais, dois formados por cinco familiares, um por três e 

outro por dois. Os familiares foram identificados por nomes de sentimentos. Todos assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados foi realizada através de 

entrevistas semiestruturadas e analisados pela codificação aberta, axial e seletiva. O projeto 

foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal de Santa Catarina recebendo 

parecer favorável, Protocolo nº 068/04, conforme a Resolução no 196/969. RESULTADOS: 

A análise dos dados gerou três categorias: Percebendo o ambiente hospitalar como 

“diferente”, Percebendo que a criança tem medo da situação em que se encontra e Percebendo 

a mudança no comportamento da criança. Percebendo o ambiente hospitalar como 

“diferente”: nesta categoria verificou-se que a doença apresenta-se para a criança como um 

fator desorganizador do seu viver, gerando-lhe ansiedade, alterando suas percepções e 

emoções, afetando sua capacidade de compreender a situação na qual se encontra. Apesar de 

fazer tudo para que a criança se adapte ao hospital, a família percebe o seu estranhamento, 

pois, neste local, ela passa a conviver com outras pessoas; precisa adquirir novos hábitos 

quanto ao comer, dormir e se higienizar; sente saudades de casa; pede para ir embora com 

frequência e deixa de realizar algumas atividades que lhe davam prazer como, por exemplo, ir 

à escolinha e brincar com seus amiguinhos: “Foi difícil para ela, estava com saudades de casa. 

Gente estranha, um quarto estranho, uma cama diferente. Criança é mais sensível a estas 

mudanças. Este não é o mundinho dela. Não está indo na escolinha. Então, ela tem falta dos 

coleguinhas dela, das brincadeiras com eles, dos trabalhinhos, de estar em casa com as coisas 

dela. Eu digo para ela todo dia: - Paciência que, agora, falta pouquinho” (Família Alegria). Na 

categoria  Percebendo que a criança tem medo da situação em que se encontra revelou-se 

que a criança, no hospital, defronta-se com momentos de dor e sofrimento para os quais ela 

não estava preparada. Este fato faz com que ela tenha medo da situação em que se encontra, 

podendo apresentar-se assustada no hospital, tendo medo dos profissionais da saúde, dos 
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procedimentos aos quais é submetida e dos barulhos dos equipamentos com os quais passa a 

conviver. “Quando chegamos, passamos rapidamente pela internação e subimos aqui para o 

quarto. Em seguida, as enfermeiras vieram colocar o soro. Foi muito difícil. Ela ficou muito 

assustada. Cada um que entra no quarto ela chora de medo. Acho que depois daqui ela vai 

precisar de um psicólogo. Tem medo que façam medicação, que peguem veia porque dói 

muito. Ela nunca tinha levado nem um tombo, nunca ralou um joelho e, aí pessoas estranhas 

pegam ela para furar e a mãe, ainda, segura ela para essas pessoas fazerem isso. É muito 

difícil para criança. Ela só chora e diz que quer ir embora. O que fazer?” (Família Aflição).  

“O comportamento dele no hospital muda. Ele tem medo. Às vezes, quem chega perto e ele 

não conhece, tem medo, às vezes, das enfermeiras, que claro ele é puncionado por elas. Então, 

elas chegam perto e ele pensa que é alguma coisa, tem medo do barulho do aspirador, porque 

é diferente. Ele, mesmo sendo aspirado em casa é uma coisa traumatizante, é diferente, ele 

percebe” (Família Carinho). Na categoria Percebendo a mudança no comportamento da 

criança evidenciou-se que o adoecimento e a hospitalização podem gerar na criança 

ansiedade e insegurança, ocasionando-lhe alterações comportamentais significativas. A 

maneira mais comum de manifestarem desconforto, medo e dor é através do choro. Mesmo 

crianças que já utilizam a linguagem, por não saber expressarem-se, podem manifestar-se 

desta forma para comunicar seus sentimentos. Outra reação comum percebida pelas famílias é 

a quietude. A criança apresenta-se muito frágil e sofrida, ficando muito calada e depressiva. 

“Eu noto que ela está estranhando muito. Em casa, ela é alegrezinha, brinca muito e, aqui, está 

jururuzinha. Ela é arteira e está quietinha” (Família Alegria). “Ela estranhou muito isso aqui. 

Os três primeiros dias ela passou chorando direto. Queria ir embora. Ontem, ela melhorou um 

pouco. Entendeu que precisa ficar. Se alguém olhasse para ela, ela chorava. Se alguém ia 

embora, ela chorava. Se um bebê chorava, ela chorava. Mas eu fiz de tudo para acostumar ela 

aqui e foi passando até passar” (Família Alegria). CONCLUSÃO: A internação hospitalar da 

criança gera mudanças na sua vida e é preciso que estas se adaptem a nova situação. No 

entanto, essa não é uma tarefa simples, pois ela é retirada do seu ambiente familiar e inserida 

em um ambiente desconhecido onde são expostas a novas regras e rotinas. A equipe de 

enfermagem deve prestar seus serviços de forma humanizada, buscando compreender a 

abrangência da mudança ambiental e sofrimentos tolerados pelo paciente com a internação 

hospitalar, bem como amparar a família, de modo que essa possa auxiliar a criança na sua 

adaptação, minimizando seus medos e ansiedade. CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: O estudo aponta que as crianças sofrem com a hospitalização, 
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tendo medo e ansiedade frente ao desconhecido. Sabendo disso, a equipe de enfermagem deve 

proporcionar a criança o conhecimento de todos os elementos relacionados à internação como 

medicações, procedimentos, rotinas e restrições.
 
Nesta perspectiva, o processo de trabalho, na 

Unidade de Pediatria, deve ser pautado na aproximação, acolhimento, escuta e 

compartilhamento entre enfermagem, família e criança, garantindo uma melhor adaptação da 

criança ao setor. 

 

DESCRITORES: criança hospitalizada, família, cuidados de enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres. 
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INTRODUÇÃO: O cuidar é o núcleo da prática cotidiana de enfermagem, a qual permite a 

manifestação de vários meios e características e o surgimento de seus métodos e instrumentos 

de trabalho. Para realização das atividades de cuidado, o enfermeiro necessita de instrumental 

conceitual e técnico para abordar a realidade da prática. O método é a organização, a 

sistemática racional de ações para alcançar os objetivos da assistência. Esta prática da 

assistência de enfermagem vai além do modelo médico, sendo baseada e instrumentalizada 

por um referencial próprio, criado e construído pelos profissionais de enfermagem, o qual 

possibilita a união da teoria à prática
1
. O processo de trabalho da enfermagem articula 

inúmeros elementos em um único processo, atravessado pelo uso de diferentes tecnologias. A 

identificação de estratégias que incidam nesta relação, buscando o aprimoramento do cuidado 

oferecido possui grande relevância, sobretudo considerando o cuidado como núcleo central da 

produção de atos que ocorre na relação entre cliente e profissional. São aspectos sutis que 

podem ser descritos como linhas que compõem um único processo de recuperação da 

autonomia do sujeito
2
. Para a implantação e operacionalização do cuidar o enfermeiro usa o 

método da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Este possibilita que os enfermeiros 

identifiquem a presença das necessidades humanas básicas afetadas nos pacientes internados 

nas unidades específicas e, assim, com conseqüentes diagnósticos classificados e respectivas 

intervenções de enfermagem estabelecidas, que podem caracterizar essas unidades, a equipe 

de enfermagem consegue prestar uma assistência planejada e fundamentada em 

conhecimentos, viabilizando um cuidado objetivo e individualizado
1
. Uma das etapas do 

processo de sistematização do trabalho da enfermagem é a prescrição de enfermagem, que 
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pode ser definida como um conjunto de medidas que orientam “a ação da equipe de 

enfermagem na execução dos cuidados adequados ao atendimento das necessidades básicas e 

específicas do ser humano”
3
. Assim, a prescrição de enfermagem pode ser identificada como 

um instrumento norteador das ações dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem na 

realização do seu processo de trabalho, mesmo que pouco utilizado nas diferentes realidades 

hospitalares
4
. A tecnologia da informação facilita a operacionalização e explicitação da 

sistematização da assistência, ao oportunizar a implantação e implementação da prescrição de 

enfermagem com o auxílio de ferramentas da informática
5
. Essa possibilidade tem contribuído 

substancialmente para o enfrentamento da escassez de tempo relacionada ao volume de 

trabalho e ao número insuficiente de profissionais na equipe de enfermagem, considerados 

importantes fatores de impedimento para a realização da sistematização pelo enfermeiro
6
. No 

cuidado em Unidades de Terapia Intensiva – UTI, a prescrição de enfermagem se torna 

imprescindível devido a gravidade da situação de saúde dos pacientes internados, dificultando 

a entrevista e exigindo uma observação e exame físico adequados, a necessidade de ações 

rápida, segura e efetiva da equipe de enfermagem e o longo tempo de permanência desses 

pacientes no ambiente hospitalar. Além disto, autores afirmam que somente através da 

sistematização de assistência a Enfermagem é capaz de realizar uma assistência ágil e de 

qualidade no cuidado dos pacientes críticos
7
. OBJETIVO: Relatar a experiência na 

reformulação e implementação das prescrições de enfermagem informatizadas em uma 

Unidade de Terapia Intensiva localizada do extremo sul do Brasil. METODOLOGIA: Trata-

se de um relato de experiência de um trabalho foi desenvolvido em uma UTI. Nesta unidade 

são mantidos onze leitos divididos entre: UTI Geral, com sete leitos, sendo um isolamento; e 

UTI intermediária, com quatro leitos. São atendidas pessoas com diversas patologias clínicas 

e cirúrgicas, provenientes de outras unidades deste hospital, bem como de outros municípios. 

Trabalham nesta unidade diferentes profissionais divididos em 3 turnos diários. Os 

enfermeiros atuantes na UTI utilizam um software específico para a prescrição de 

enfermagem, denominado “Prescrição de Enfermagem”. Todavia, para o funcionamento do 

mesmo, faz-se necessário o registro/cadastro das informações a serem utilizadas nas 

prescrições. Tendo por objetivo primário a seleção das informações a serem utilizadas nas 

prescrições de enfermagem, bem como seu cadastro no software, realizamos um levantamento 

das principais patologias apresentas pelos pacientes internados nesta unidade, e após, 

discutimos os cuidados que são prestados aos pacientes com estas patologias, para 

compreendermos a assistência realizada pelos profissionais de enfermagem desta unidade. Ao 
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identificarmos as principais situações clínicas e cirúrgicas, e os cuidados realizados diante das 

mesmas, iniciamos a revisão das normas, rotinas e protocolos existentes na unidade, para que 

as informações trazidas pelas prescrições a serem elaboradas, estejam de acordo com mesmos. 

Após realizamos uma profunda revisão bibliográfica sobre os cuidados de enfermagem às 

para as diferentes situações clínicas e cirúrgicas definidas anteriormente. Estas ações foram 

desenvolvidas em conjunto, entre os acadêmicos e a enfermeira administrativa do setor, 

durante os meses de março e abril de 2012. RESULTADOS: Foram identificadas 14 

principais situações clínicas e cirúrgicas apresentadas pelos pacientes internados na UTI, que, 

após o levantamento da rotina de cuidados prestados a estes pacientes, e a revisão 

bibliográfica nos principais livros atuais sobre cuidados de enfermagem, bem como artigos 

científicos atuais disponíveis nas bases de dados online, deram origem a uma tabela de 

cuidados para cada um dos agravos selecionados. Os cuidados encontrados foram organizados 

de forma a facilitar sua compreensão e cadastro no software, o que permitiu o agrupamento 

das 14 situações clínicas apresentadas em 10 diferentes prescrições de enfermagem, tendo 

estas os seguintes enunciados: Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico e Isquêmico; 

Cetoacidose Metabólica; Grandes Queimados; Insuficiência e Infecção Respiratória e Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica; Insuficiência Renal; Pancreatite; Pós Operatório Abdominal; 

Pós Operatório de Aneurismas; Protocolo de Morte Cerebral; Traumatismo Craniano e 

Politraumatismos. Assim que elaboradas, as prescrições de enfermagem foram catalogadas no 

sistema informatizado existente na unidade. Nas prescrições estão contidas os principais 

cuidados gerais e específicos para cada situação, o que permite ao enfermeiro selecionar os 

cuidados que ele julga necessários para cada paciente. Além disto, ao realizar a prescrição, o 

enfermeiro pode acrescentar cuidados que não estão descritos na prescrição registrada no 

sistema, permitindo a individualidade da prescrição. Após o cadastro das prescrições no 

sistema, apresentamos as mesmas para a equipe de enfermagem, demonstramos seu 

funcionamento, e discutimos sobre a importância da prescrição para um cuidado 

individualizado, e como esta pode facilitar o trabalho, além de demonstrar, quantitativamente 

a assistência realizada. As prescrições de enfermagem estão tendo boa aceitação e adesão por 

parte dos profissionais de enfermagem dos diferentes turnos, que, através de sua experiência 

profissional, vem colaborando para o enriquecimento das mesmas. CONCLUSÃO: Tem-se 

observado que a prescrição de enfermagem se faz extremamente necessária, visto que, 

dinamiza o cuidado e mensura os procedimentos, auxiliando na gestão e organização do 

trabalho. Além disto, a utilização da mesma como instrumento laboral no processo de 
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enfermagem vem acrescentando muito na aquisição de competências para mobilizar, articular 

e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz das atividades requeridas na prática diária do cuidado. 

 

DESCRITORES: Processos de Enfermagem; Unidade de Terapia Intensiva; Enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres 
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INTRODUÇÃO: Segundo o Ministério da Saúde
1
, o puerpério, período que se inicia após o 

parto, é marcado por transformações as quais possuem a finalidade de restabelecer o 

organismo da mulher à situação pré–gravídica. O início do puerpério se dá uma a duas horas 

após a saída da placenta e seu término é imprevisto, pois, durante o período pós-parto, a 

mulher passa por transformações que ocorrem no âmbito fisiológico, endócrino e vaginal e, 

também, na sua totalidade enquanto pessoa. A vivência do puerpério é, sem dúvida complexa, 

pois ocasiona, para as mulheres, modificações biopssicosociais, atribuídas aos novos 

significados que podem interferir na sua adaptação à maternidade. Tornar-se mãe é ritual de 

passagem e envolve a mulher numa reorganização de seus vários papéis. Sabendo-se das 

transformações que ocorrem no período puerperal e do impacto que essas transformações 

podem causar na vida da mulher, entende-se que a sexualidade se configura como um 

importante aspecto a ser considerado neste momento. Torna-se de suma importância entender 

e conhecer a vivência das puérperas, na singularidade de cada uma delas quanto ao retorno à 

atividade sexual após a experiência concreta de vivenciar o parto. Nesse momento ímpar de 

suas vidas, podem estar presentes diversos fatores que dificultam ou mesmo impedem a 

retomada de uma relação sexual com o companheiro. Entre eles pode-se citar o tipo de parto 

realizado, as alterações corporais que se sucedem ao longo da gravidez, e associam-se, por 

vezes, a sentimentos de perda de autoestima devido a percepções subjetivas da fraca atividade 

física e incapacidade de sedução. OBJETIVO: Estudo desenvolvido com o objetivo de 
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comparar a relação entre o retorno da atividade sexual e o tipo de parto, e identificar a 

presença de dificuldades vivenciadas pelas mulheres/puérperas assistidas pelo projeto de 

extensão “Consulta de Enfermagem Puerperal”, da Escola de Enfermagem, da Universidade 

Federal do Rio Grande, no retorno de suas atividades sexuais. METODOLOGIA: Estudo de 

abordagem quanti-qualitativa, e recorte do banco de dados da macropesquisa multicêntrica 

intitulada “Retorno das atividades sexuais no puerpério”. A coleta de dados ocorreu no 

período compreendido entre janeiro de 2011 a março de 2012, a partir de entrevistas 

semiestruturadas com 24 puérperas assistidas pelo projeto de extensão Consulta de 

Enfermagem Puerperal, da Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande. 

No momento que antecede a alta hospitalar é oferecido ás puerperas a possibilidade de 

realizarem a consulta puerperal no ambulatório do Hospital Universitário. Uma vez 

esclarecidas do dia e horário, sexta-feira ás 9:30 horas,  e lhes sendo então conveniente é 

agendada a consulta para aproximadamente 35 a 40 dias do pós-parto.  A coleta de dados foi 

feita por meio da análise dos registros, buscando os dados sobre o tipo de parto e as respostas 

das mulheres quando questionadas sobre o retorno da atividade sexual. A macropesquisa teve 

a autorização da Direção do Hospital Universitário e da Escola de Enfermagem, tendo o 

projeto obtido parecer favorável 67/2011 do Comitê de Ética em Pesquisa da Área da Saúde. 

RESULTADOS: Dentre as 24 mulheres entrevistadas, com idades entre 16 e 40 anos, com 

predominância de idade de 28 anos, identificou-se 13 mulheres que tiveram seu parto via 

vaginal e 11 com parto cesáreo. Na ocasião da consulta, 10 mulheres já haviam retornado com 

a atividade sexual, sendo que destas, 5 haviam tido parto normal e 5 parto cesáreo. Dentre as 

mulheres que ainda não haviam retornado com as atividades sexuais (14), os resultados 

mostraram que (6) destas eram puérperas pós-parto cesáreo e (8) pós-parto normal. Quanto as 

dificuldades vivenciadas pelas mulheres/puérperas no retorno de suas atividades sexuais, a 

presença da dor foi relatada pelas mulheres como um fator dificultador na retomada da 

atividade sexual no pós-parto;  a redução da libido  após o parto, e por sentimentos de 

vergonha do corpo referindo-se as  modificações ocorridas na gestação. DISCUSSÕES: O 

tipo de parto, cesáreo ou vaginal, não apresentou diferença para a retomada das atividades 

sexuais, uma vez que o percentual de retorno foi semelhante nos dois tipos de parto, 

encontrando convergência na literatura com outros estudos
2-3

. Entre as mulheres que já 

haviam reiniciado as atividades sexuais, despontou relatos de dor à penetração. A dor, durante 

a relação sexual, interfere de forma negativa na sexualidade feminina, tanto no 

comprometimento da saúde sexual como na prática da relação, causando insatisfação nas 
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mulheres
2
. Em estudo sobre sexualidade e dificuldades sexuais no pós-parto, a "alteração na 

função e estrutura corporal" foi o segundo fator relacionado, com 56,2%. A maioria das 

mulheres que havia tido filhos recentemente, relatou problemas referentes à sexualidade, 

possivelmente devido à diminuição estrogênica no pós-parto, propiciando alterações na 

mucosa vaginal e acarretando menor lubrificação e dispareunia, que pode ocorrer mesmo na 

ausência de episiorrafia
4
. Algumas mulheres consideram que a libido não é a mesma de antes 

do parto, além da diminuição do desejo. No tocante à satisfação sexual da mulher, os estudos 

do período pós- parto mostram que este é um período mais difícil do que a fase pré- 

gravídica
5
.Quanto àquelas mulheres que não retornaram suas atividades sexuais houve 

predominância de mulheres submetidas ao parto normal, o que foi associada à dor no local 

dos pontos da episiorrafia. A fraca motivação para a relação sexual no puerpério e a 

diminuição da frequência tem sido sustentada pelo fato de as mulheres experenciarem dor e 

desconforto durante a penetração
6-7

.  Considerações finais: Na amostra estudada, o tipo de 

parto não mostrou ser relevante para a decisão da retomada das atividades sexuais no 

puerpério para as mulheres. Porém daquelas que não retomaram as atividades sexuais e que 

houve o predomínio do parto vaginal, nos leva a refletir sobre os cuidados com a episiotomia, 

bem como o uso rotineiro desta prática. CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM: O 

acompanhamento da mulher durante o puerpério pela enfermeira mostra-se muito importante 

diante das vivências das mulheres, e possui papel fundamental, pois, ao detectar medos, 

dúvidas e dificuldades das mulheres em planejamento familiar e sexualidade, cuidados com 

próprio corpo no pós-parto e com o recém-nascido, possui subsídios suficientes para oferecer 

soluções diante das demandas que as puérperas apresentam. A enfermeira deve aproveitar 

esse espaço no sentido de alcançar a captação e expressão de necessidades, para a resolução 

de problemas inseridos em sua competência, juntamente com a articulação de outros 

profissionais e serviços, através de um enfoque clínico-educativo e individual. Para isso, é 

preciso adotar medidas que favoreçam uma prática de troca e crescimento com a usuária, 

assumindo um papel de facilitadora
8-9

. 
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INTRODUÇÃO: O Diabetes Mellitus (DM) é descrito como uma síndrome de etiologia 

múltipla, decorrente da falta de insulina ou de sua incapacidade de exercer adequadamente 

seus efeitos, caracterizando-se por hiperglicemia crônica, com distúrbios do metabolismo, de 

carboidratos, lipídeos e proteínas 
1
. Normalmente há uma determinada quantidade de glicose 

no sangue, e sua principal fonte é a absorção do alimento ingerido no trato gastrointestinal e a 

formação de glicose pelo fígado, quando na corrente sanguínea a glicose é utilizada por 

nossas células como fonte de energia e crescimento. A insulina é um hormônio produzido 

pelo pâncreas um órgão situado posterior ao estômago e controla o nível de glicose no sangue 

ao regular a sua produção e armazenamento.  No paciente diabético, as células podem parar 

de responder a insulina ou o pâncreas pode parar totalmente de produzi-la, levando a 

hiperglicemia. Assim a glicose se acumula no sangue e é expelida pela urina, fazendo com 

que o corpo perca sua principal fonte de energia. Em longo prazo, traz como consequência a 

disfunção e a falência de vários órgãos, contribuindo para complicações macrovasculares 

(doença coronariana, doença vascular cerebral e doença vascular periférica), microvasculares 

crônicas (doenças renal e ocular) e neuropáticas 
2
. Uma de suas complicações frequentes é o 

pé diabético, caracterizado pela presença de lesões nos pés em decorrência das alterações 

vasculares e/ou neurológicas peculiares do DM. Fatores como idade, tipo e tempo de 

diagnóstico do DM, controle metabólico, tabagismo, alcoolismo, obesidade, hipertensão 

arterial, e falta de bons hábitos higiênicos no cuidado com os pés são importantes quanto ao 

risco dessa complicação.  
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Tais fatores favorecem a formação de úlcera, infecção e gangrena, podendo culminar em 

amputação. Tendo em vista a importância da educação em saúde, destaca-se a necessidade de 

sensibilizar a comunidade diabética para o conhecimento e aceitação da doença, e a 

importância do autocuidado. Assim, tivemos como OBJETIVO:  relatar a experiência de 

uma intervenção realizada na comunidade diabética que frequenta a Unidade Básica de Saúde 

da Família Santa Rosa, no município do Rio Grande – RS, Brasil. METODOLOGIA: Trata-

se de um relato de experiência oriundo da realização do projeto “Doce Vida” desenvolvido 

por acadêmicas de enfermagem do 4º semestre, do PET saúde, vinculado a Universidade 

Federal do Rio Grande - FURG, destinado ao público portador do Diabetes Millitus. Para 

execução do projeto, realizou-se um encontro mensal, com pacientes portadores de DM que 

frequentavam a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), no bairro Santa Rosa, Rio 

Grande – RS. A UBSF Santa Rosa possui 972 famílias cadastradas o que resulta em 

aproximadamente 3.740 pessoas. Entre todas as pessoas vinculadas ao posto 98 são 

portadoras de DM, dentre as quais 84 participaram do projeto. O projeto foi realizado no 

período de 10 de agosto a 25 de novembro de 2011, abordando os seguintes temas: no 

primeiro encontro o assunto foi sobre o que é o diabetes mellitus e os cuidados com o pé 

diabético; em um segundo encontro explicou-se a aplicação correta da insulina, no terceiro 

encontro orientou-se sobre alimentação e atividade física e, por fim falou-se sobre as 

complicações do diabetes mellitus. Antes de cada palestra, verificou-se pressão arterial, 

valores de glicemia através do hemoglucoteste (HGT), além do exame físico dos pés.  No 

exame físico investigou-se a presença de possíveis causas de anormalidades para o pé 

diabético, tais como, história prévia de úlcera, insensibilidade plantar, calosidade, 

deformidade, calçados inadequados, pulso tibial posterior e pediosos ausentes, além da 

presença de micoses, rachaduras e pele seca, para o armazenamento desses dados utilizamos o 

cartão do pé. Cada paciente recebeu um cartão do pé, junto com guia de autocuidado e um 

mapa de aplicação correta da insulina. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Através do projeto 

foi possível observar a importância do acompanhamento contínuo do portador do DM, 

podendo assim interpretar e prevenir possíveis complicações vinculadas à doença. Além 

disso, observamos a melhora gradativa durante os encontros, pois inicialmente os pacientes 

não participavam e no decorrer das atividades mostraram-se empolgados, interessados e 

participativos quanto aos assuntos abordados. Percebemos, também, que os pacientes 
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conseguiram desmistificar que todo o portador do DM é um ser cheio de privações, após os 

encontros eles conseguiram entender que o autocuidado é o que os exclui deste mundo de 

privações, obtendo assim, uma melhor qualidade de vida. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Acreditamos que os encontros foram um meio de aceitação e conhecimento para o grupo em 

estudo, sabendo medir, dentro de seus limites socioeconômicos e culturais, a busca de uma 

melhor qualidade de vida. Através deste trabalho torna-se possível afirmar que através de 

pequenas ações pode-se transformar contextos, sentimentos, e modos de ver e viver com 

doenças crônicas, como a Diabetes Melittus. Além disso, o aprendizado torna-se parte 

integrante do profissional, já que desenvolvemos atividades que tiveram que ser adaptadas 

para o contexto socioeconômico dos pacientes. Oportunizando a troca de experiências e 

saberes entre o grupo. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: o 

desenvolvimento e apresentação do estudo ao público alvo foi de grande importância teórica e 

prática para o crescimento curricular e pessoal para nós acadêmicas de enfermagem, 

possibilitando o conhecimento mais detalhado sobre a patologia, sendo possível reconhecer a 

verdadeira necessidade e importância de um trabalho em equipe.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Complicações; Educação em saúde. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres 
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INTRODUÇÃO: A gestação é vista como um dos momentos mais especiais na vida de uma 

mulher, porém a realidade pode torná-la difícil e complicada quando a gestante descobre ser 

portadora do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e se depara com risco de transmitir ao 

seu bebê. O número de indivíduos infectados pelo HIV vem crescendo a cada dia no mundo, 

em especial o número de mulheres que consequentemente aumenta a estatística de 

transmissão vertical. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 17.200 gestantes são 

diagnosticadas portadoras do HIV a cada ano, o que as tornam transmissoras do vírus de 

forma intra-útero nas últimas semanas de gestação, durante o trabalho de parto, parto 

propriamente dito e no aleitamento materno (em que a transmissão pode chegar a 22%). 
1
Até 

Junho de 2011 segundo o Boletim Epidemiológico de AIDS E DST foram registrados no 

sistema Sinan no Rio Grande do Sul, 104 novos casos de crianças infectadas menores de 13 

anos de idade, podendo ser considerado um número não tão expressivo quanto os 353 novos 

casos registrados no ano de 2010.  Acredita-se que esta redução esteja ligada as políticas de 

prevenção da transmissão de mãe para filho. A partir de 1996 o PN-DST/AIDS elaborou ações 

profiláticas como medidas de controle da transmissão vertical o que reduziu 

significativamente o número de casos em mulheres que seguiram os cuidados 

recomendados.
2
As unidades de atenção primária e os serviços materno-infantil com ênfase na 

atenção integral à gestante e crianças seguem recomendações do protocolo elaborado e 

revisado periodicamente pelo PN-DST/AIDS em que são preconizadas diversas condutas por 

parte dos profissionais responsáveis por cuidar destas mulheres. A oferta do teste anti-HIV é 

universal e todas as gestantes têm o direito e o dever, segundo prioriza o Estatuto da Criança e 

Adolescente, de fazer o exame com aconselhamento no pré e pós teste. Diante desta realidade 

é possível perceber que a mulher necessita saber as consequências que o HIV traz para ela e 

para o bebê, para que então possa entender a importância do tratamento. Sabe-se que a criança 

portadora do vírus tem sua imunidade deprimida e que qualquer infecção normal da infância 
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pode ser fatal, além disso, o apoio da família e companheiro são primordiais para enfrentar 

este momento. De Outubro de 2011 a Abril de 2012 na Cidade do Rio Grande, foram 

registradas em média 45 crianças menores de um ano, que realizaram o acompanhamento 

profilático para o vírus HIV, segundo dados do Hospital Universitário da FURG. O tratamento 

do recém-nascido é baseado em AZT (zidovudina) na forma de xarope nas primeiras seis 

semanas e após este período a criança faz uso de bactrim solução, uma dose em dias 

alternados até um ano de idade, conforme orientação do Ministério da Saúde.
3
 No que diz 

respeito às gestantes, neste mesmo período, aproximadamente 7 mulheres ao mês procuraram 

o serviço para iniciar o tratamento profilático contra o HIV, a administração de antirretrovirais 

deve começar a partir da 14ª semana de gestação e durante o parto, uma vez que, a gestante 

que utilizar de forma correta o antirretroviral reduz em até 2/3 a transmissão ao 

bebê.
4
OBJETIVO: Refletir sobre o enfrentamento do acadêmico de Enfermagem perante a 

situação da puérpera HIV positiva se submeter aos riscos de transmissão vertical pela 

amamentação. MÉTODO: Trata-se de um relato de experiência de acadêmicos do 4º 

semestre do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, em estágio 

curricular na disciplina de Assistência de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente 

I.  Os estágios ocorrem em parceria entre a Escola de Enfermagem e a Secretaria de saúde do 

município do Rio Grande. Primeiramente os acadêmicos assistiram uma extensa carga horária 

à respeito do calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde, em que tornaram-se 

capacitados para atuar com as puérperas e recém nascidos. Após a turma ser dividida, um dos 

grupos foi direcionado a Unidade básica de Saúde Rita Lobato em que vivenciou a 

experiência relatada. RELATO DE EXPERIÊNCIA: No dia 17\04\2012, na terceira semana 

de estágio na unidade básica de saúde Rita Lobato, enfrentamos a seguinte situação: uma mãe 

portadora do vírus HIV procurou a unidade para a regularização do calendário vacinal do 

lactente de dois meses, e ao analisar a carteira de vacinação, foi constatado que o mesmo 

estava com uma vacina em atraso. No dado momento foram administradas as seguintes 

vacinas: rotavírus humana, pneumocócica 10, SALK, DTP+Hib e em atraso a hepatite B 

(segunda dose). Ao administrar as vacinas percebemos o descontrole da mãe, por pena de seu 

filho perante a situação vivenciada, pois a mesma deixou transparecer que entendia como 

agressão as injeções intramusculares, sem entender a importância da situação não demonstrou 

preocupação nem receio quanto à necessidade de prevenção de patologias, deixando o 

calendário básico de vacinação em atraso. A mãe no dado momento foi orientada sobre a 

suma importância das vacinas, dos cuidados com o lactente, o porquê que algumas vacinas 
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eram via oral e outras intramusculares. Nosso objetivo, como acadêmicos de Enfermagem foi, 

na tentativa de tranquilizá-la sobre os procedimentos que foram realizados, demonstrar que 

apesar de serem aparentemente agressivos, são necessários para a preservação da saúde do seu 

filho. CONCLUSÃO: Diante de tal fato, concluímos que tivemos um importante momento 

de reflexão sobre as condições sócio econômicas e culturais da população em geral, 

constatando que infelizmente nos dias atuais a população ainda não tem o empoderamento do 

conhecimento, ignorando os benefícios das vacinas e do uso do preservativo, sem entender 

que a prevenção de doenças e de seus agravos é a melhor solução para vários problemas de 

saúde publica. Constatamos nessa ocasião que é dever de todos os profissionais na área da 

saúde a socialização de conhecimentos, o esclarecimento sobre todas as dúvidas e mitos da 

população. Dessa forma, só podemos cobrar uma atitude adequada dos indivíduos, após estes 

terem sido instrumentalizados sobre o assunto. O poder de orientar e capacitar as pessoas para 

serem responsáveis pela sua saúde e de seus filhos é dos profissionais da área da saúde, em 

especial o Enfermeiro que é qualificado para essa função, estudando a fundo as Politicas de 

Saúde Publica. CONTRIBUIÇÕES: Todas as experiências vividas durante a vida acadêmica 

trazem grandes e importantes reflexões sobre o verdadeiro papel do Enfermeiro, pois este tem 

o dever de ser um difusor do seu conhecimento, onde a promoção e prevenção em saúde 

devem ser seu alvo principal, deixando para trás o antigo modelo dicotômico de assistência, 

onde o cliente era visto apenas como uma célula doente e só era assistido após estar doente, 

sendo que o médico prescrevia e o enfermeiro administrava, esquecendo-se assim do seu 

principal papel. Infelizmente ainda hoje nos deparamos com vários profissionais assim e cabe 

a nós futuros enfermeiros mudar essa realidade, tendo o empoderamento do conhecimento e 

fazendo valer nossos direitos, deixando assim de ser tarefeiro para ter o reconhecimento do 

seu saber. Devido à sobrecarga que o enfermeiro tem com a parte burocrática, muitas vezes 

deixa de prestar uma boa acolhida aos clientes, deixando assim de orientá-los e difundir seus 

conhecimentos, distanciando-se do seu objetivo que é a promoção e prevenção em saúde.  

 

DESCRITORES: enfermagem, HIV, gestantes 
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INTRODUÇÃO: O processo de cuidar em saúde evoluiu historicamente do mero cuidado 

técnico curativo para atividades que visem práticas integrais e coletivas. Dessa forma, o 

cuidado abrange não somente o sujeito individualizado, mas a família, a comunidade, as 

relações interpessoais e interprofissionais, o afeto, a escuta e a política institucional.
1
 Na 

atualidade o cuidar envolve o cuidador e o  sujeito objeto do cuidado, no qual o contexto 

social, político, econômico e cultural está  intimamente relacionado.
2 

Considerando essas 

mudanças, podemos afirmar que a Atenção Básica em Saúde (ABS) oferece um espaço 

privilegiado, possibilitando a análise do contexto em que vive determinada população e 

traçando metas para atender suas reais necessidades. Entre os programas que fazem parte da 

ABS, podemos destacar a Estratégia Saúde da Família (ESF) proposta pelo Ministério da 

Saúde (MS) em 1994, cujo principal objetivo foi reformular o modelo tradicional de 

assistência em saúde, levando a saúde até as famílias, não mais esperando que as famílias 

buscassem a saúde.
3 .

A equipe de profissionais que atuam nas ABS,  desempenham atividades 

tanto nas UBS como por meio
 
da visita domiciliar (VD). A VD na área da saúde permite 

avaliar, desde as condições ambientais e físicas na qual o indivíduo e sua família vivem, até 

assistir os componentes do grupo familiar, acompanhar o seu trabalho e levantar dados sobre 

condições de habitação e saneamento, garantindo atendimento holístico por parte dos 

profissionais.
4
 Além disso, deve ser considerada no contexto da educação em saúde por 

colaborar para a modificação de padrões de comportamento, de tal modo a promover a 

qualidade de vida por meio da prevenção de doenças e promoção da saúde.
4
 Essa atuação 

proporciona um olhar in loco sobre a realidade das famílias assistidas e se constitui de 

importante ferramenta para as ESF.
5 

A partir dessas constatações e por entender que o 

profissional enfermeiro exerce um papel diferenciado na assistência integral à saúde, sentiu-se 

a necessidade de propiciar aos acadêmicos de enfermagem a vivência  da visita domiciliar 
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unidade. OBJETIVO: Esta produção tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicas 

de enfermagem na realização de visitas domiciliares, que são oriundas de atividades teórico-

práticas. METODOLOGIA: As visitas domiciliares são prestadas semanalmente, no turno da 

manhã, por acadêmicas da 7ª série da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande/RS, que cursam a disciplina de Enfermagem na Rede de Atenção Básica à Saúde. As 

famílias visitadas são assistidas pela Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) dos bairros 

São Miguel e Cidade de Águeda, iniciaram em março de 2012, com término previsto para 

julho de 2012. A escolha das famílias acontece por indicação das agentes comunitárias de 

saúde que por conhecerem o local, sugerem as mais necessitadas de atenção. Busca-se com as 

visitas domiciliares construir o vínculo. Para isso, a primeira visita à casa da família é feita 

juntamente com a agente comunitária, onde se busca identificar possíveis problemas de saúde 

e estabelecer metas por meio do diálogo e da observação do ambiente. Além, de serem 

fornecidas orientações de acordo com as necessidades individuais dos membros das famílias, 

em vista da redução na procura dos mesmos por hospitais para resolverem problemas de 

saúde possíveis de serem solucionados na UBSF. RESULTADOS: Os resultados obtidos até 

o presente momento foram visualizados perante o alcance de algumas metas estabelecidas no 

início da proposta das visitas domiciliares. Dentre estas, o principal escopo é estabelecer o 

vínculo, já sendo possível perceber que nossa presença na residência é esperada e segundo 

relatos, transmite confiança e é elucidativa. CONCLUSÃO: A experiência que está sendo 

obtida pelas acadêmicas é de grande relevância para a sua formação, pois está estruturada em 

um conhecimento discutido e socialmente identificado com os saberes e necessidades locais, 

os quais revelam um dos ideais almejados na construção do SUS. Aprender e desenvolver a 

epistemologia de modo coletivo conduz a um pensamento plural, que acompanha o 

conhecimento em movimento, tornando os indivíduos atores de suas próprias histórias.
6
 

Portanto, na especificidade que nos cabe enquanto futuros profissionais da saúde, o que nos 

mobiliza é o direito à saúde e seu caráter universal. Em face dessa nova prática de atenção a 

saúde, percebemos a dificuldade em conectar as famílias com suas respectivas UBSF, devido 

à existência de uma  cultura que considera o hospital como status de doença. O fato de se 

deslocarem a unidade hospitalar produz um efeito mais importante.
5
 

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Aliado ao que foi 

exposto, o profissional enfermeiro, ainda hoje, muitas vezes é visto como o sujeito das 

atividades técnicas, ficando os diagnósticos a cargo médico. Dessa forma, percebemos a 

necessidade da Enfermagem ser vista de maneira diferente pela comunidade. O que será 
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possível através de atividades centradas na necessidade do indivíduo, considerando os 

aspectos éticos e legais da profissão e ainda levando em consideração as características 

próprias de cada comunidade. Vivenciando alguns momentos do dia das famílias,  no 

ambiente em que elas se encontram, é evidente a importância do elo entre a UBSF com as 

famílias. A Escola de Enfermagem por possuir espaço nas UBSF deve trabalhar no sentido 

de  formar e fortalecer o vínculo da comunidade com as unidades. Essa experiência, também 

oportuniza aos acadêmicos um campo propício para o desenvolvimento de pesquisas 

envolvendo a temática da Saúde Coletiva e, em vista disso, há uma integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

Descritores: Enfermagem; Saúde Coletiva, Vínculo; Unidade Básica de Saúde. 

ÁREA TEMÁTICA: Políticas para o desenvolvimento da Educação, Assistência e Ciência 

de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: A imagem profissional remete-nos à própria identidade profissional, em 

sua entrelaçada rede de significados exclusivos e, portanto, inerentes à profissão. A imagem 

profissional é uma designação de fenômenos históricos, sociais e políticos
1
. As várias 

maneiras que a enfermagem tem sido publicamente representada, é muitas vezes baseada em 

estereótipos, evidenciando desconhecimento sobre seu trabalho e atribuições, ou ainda, um 

pré-conceito depreciativo quanto à profissão. A enfermagem parece ser identificada com 

distorções e, em muitos casos, com desvalorização, o que poderá definir limites bastante 

preocupantes, uma vez que prevalece a ideia de que a profissão é mal remunerada e mantém 

traços de subalternidade. Refletir sobre a constituição da enfermagem como profissão e a 

organização da sua prática e do seu saber nos faz adentrar em um passado gravado por 

condutas marcantes, como cordialidade, obediência e espírito de servir ao próximo sem 

esperar recompensa
2
. Tais aspectos refletem significativamente na imagem da profissão nos 

dias atuais e em sua visibilidade, ocasionando equívocos e dificultando ainda mais a definição 

de uma identidade profissional. OBJETIVO: conhecer a percepção de outros profissionais da 

área da saúde, de nível superior, acerca da imagem profissional da enfermeira. 

METODOLOGIA: realizou-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, mediante entrevistas 

semi-estruturadas com profissionais da saúde de nível superior, atuantes em um Hospital 

Universitário do Sul do Brasil. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semi-

estruturadas, gravadas, com uma duração média de 30 minutos, enfocando a imagem 

profissional da enfermeira. A coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro a março de 2012. 

Após transcrição, realizou-se a Análise Textual Discursiva
3
, forma de análise que transita 

entre a análise de conteúdo e análise de discurso. O processo iniciou-se com a unitarização 

dos dados, mediante a fragmentação das entrevistas em unidades de significado, o que 
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possibilitou gerar outros conjuntos de unidades oriundas das interlocuções empírica e teórica, 

além das interpretações realizadas. Neste movimento de interpretação de significados, foram 

atribuídas vozes aos dados para melhor compreender o texto. O projeto foi antecipadamente 

julgado e aprovado pelo comitê de ética local, recebendo o parecer de aprovação número 

98/2011. RESULTADOS: com base nas análises, foram construídas duas categorias: 1) 

influência das condições de trabalho e ambiente – demonstrando que a imagem profissional 

da enfermagem pode estar associada às condições do ambiente em que são desenvolvidas as 

práticas de saúde, influenciando negativamente, principalmente por situações como a falta de 

recursos materiais e de expressivo numérico da equipe de enfermagem; isolamento dos 

profissionais de enfermagem; dificuldades de desenvolver um trabalho multiprofissional; falta 

de compartilhamento de informações; equipes sobrecarregadas; pouca efetividade na 

comunicação entre a própria equipe, turnos de trabalho e outras equipes de saúde; 

fragmentação nas relações interpessoais; 2) influências do papel da advocacia em saúde e dos 

vínculos – evidenciando que a imagem profissional da enfermagem pode estar ligada a 

tranquilidade e facilidade no relacionamento desenvolvido com profissionais de enfermagem; 

aceitação (abertura a ideias) por parte da equipe de enfermagem, tornando-se sempre disposta 

a modificar o ambiente em relação as dificuldades e adversidades enfrentadas; advocacia dos 

interesses dos pacientes, reconhecendo-se na enfermagem a posição central na defesa dos 

direitos dos pacientes; continuidade entre turnos, possibilitando um trabalho permanente e 

ininterrupto; fonte de informações para outras equipes de saúde; proximidade com 

profissionais; proximidade com pacientes e familiares; estabelecimento de vínculos; 

dependência para o desenvolvimento das atividades em saúde. CONCLUSÃO: a imagem 

profissional da enfermagem pode variar de acordo com características pessoais dos 

profissionais e as relações por eles desenvolvidas, assim como pelas questões atreladas aos 

ambientes onde são estabelecidas as práticas de saúde. A enfermagem está indissociavelmente 

inserida na equipe de saúde e denota papel fundamental para o trabalho de todas as equipes 

multiprofissionais nas instituições de saúde, pois a demanda por cuidados de saúde envolvem 

múltiplas ações de enfermagem que são inerentes aos conhecimentos e práticas de diversas 

categorias profissionais. Entretanto, verificamos que a projeção da enfermagem ainda tem 

suscitado o surgimento de situações conflitantes entre as equipes de saúde, gerados pelas 

relações de poder nem sempre claras e dinâmicas. Percebe-se que é de suma importância 

trabalhar a imagem da profissional enfermeira para a valorização de suas competências e sua 

visibilidade. Destaca-se a necessidade de repensar, a partir de uma prática e de um saber 
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específico da enfermagem, que identidade profissional a enfermagem vem construindo ao 

longo dos tempos, evidenciando no tempo atual, a experiência singular de fazer análises 

críticas de todo o processo de construção da própria profissão, permitindo-nos assim, uma 

visão menos simplista dos nexos entre passado, presente e futuro. CONTRIBUIÇÕES 

PARA A ENFERMAGEM: Ao identificar a imagem profissional da enfermeira, mediante a 

percepção de outros profissionais da área da saúde, foi possível verificar que muitas imagens 

e conceitos sobre a enfermeira derivam da associação feita entre a enfermagem e os ambientes 

em que a profissão está inserida. Dessa forma, a organização e as condições do trabalho 

tornam-se importantes no que diz respeito a imagem positiva ou negativa. Em contrapartida, a 

imagem profissional da enfermeira associada ao seu papel de advocacia do paciente foi uma 

situação repetidamente ressaltada, confirmado até mesmo na percepção dos demais 

profissionais da saúde, que a enfermagem é a profissão central no que diz respeito a defesa 

dos direitos dos pacientes. Assim, compreender a percepção da equipe de enfermagem, 

referentes à imagem da sua profissão, pode contribuir no sentido de visualizar possíveis 

fragilidades que podem não ser percebidas pelo próprio profissional, por estar, muitas vezes, 

atrelado ao seu fazer diário. Tal conhecimento poderá colaborar para a construção de 

estratégias que direcionem a valorização da profissão em suas diferentes dimensões. 

 

DESCRITORES: Enfermagem, Papel do profissional de enfermagem, Prática profissional. 

EIXO TEMÁTICO: temas livres 
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IMAGEM PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM NA PERCEPÇÃO DA 
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INTRODUÇÃO: Representação da profissão de Enfermagem evoluiu ao longo dos anos, 

assim como sua cientificidade. No entanto, o modo como a equipe de enfermagem 

frequentemente tem sido publicamente caracterizada ainda baseia-se em estereótipos, 

evidenciando desconhecimento sobre seu trabalho e atribuições, ou ainda, um pré-conceito 

depreciativo quanto à profissão. A formação dessa imagem deve ser problematizada de modo 

a favorecer o esclarecimento e o desenvolvimento da enfermagem e sua visibilidade numa 

perspectiva de renovação e criação, destituindo mitos fundadores. Dessa forma, pode-se 

afirmar que a profissão de Enfermagem evoluiu ao longo dos anos, assim como sua 

cientificidade, porém sua figura da profissional ainda está atrelada a preconceitos e 

estereótipos associados à função de ajudante do médico, ao comprometimento da vida social, 

em virtude da dedicação integral à profissão, ao símbolo sexual e à sensualidade e demais 

imagens depreciativas veiculadas pela mídia, o que pode demonstrar a existência de uma 

noção errônea acerca do profissional de enfermagem. Assim, sabe-se que a imagem de 

qualquer categoria profissional no meio social pode estar relacionada a poder, valorização, 

reconhecimento e status. O que a sociedade manifesta acerca do profissional é tão 

significativo quanto o que ele é; uma imagem negativa poderá dificultar o desenvolvimento e 

a evolução da profissão, assim como o seu conseqüente reconhecimento social. É de profundo 

interesse para a profissão continuar a examinar as maneiras pelas quais a enfermagem é ou 

tem sido retratada
1
. Na literatura, são encontrados poucos estudos relacionados às percepções 

da própria equipe de enfermagem, acerca da sua imagem profissional. Considerando as 

conquistas da profissão enfermagem, questionam-se as lacunas, ainda existentes, referentes à 

sua imagem, justificando-se a necessidade deste estudo. OBJETIVO: conhecer a percepção 
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da equipe de enfermagem acerca de sua imagem profissional nos espaços onde estabelece 

suas relações de trabalho. METODOLOGIA: realizou-se uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, mediante entrevistas semi-estruturadas com oito profissionais da equipe de 

enfermagem, atuantes em um Hospital Universitário do Sul do Brasil. A coleta de dados 

ocorreu por meio de entrevistas semi-estruturadas, gravadas, com uma duração média de 30 

minutos, enfocando a imagem profissional da enfermeira na percepção dos trabalhadores de 

enfermagem. A coleta de dados ocorreu nos meses de janeiro a março de 2012. Após 

transcrição, realizou-se a Análise Textual Discursiva
2
, forma de análise que transita entre a 

análise de conteúdo e análise de discurso. O processo iniciou-se com a unitarização dos 

dados, mediante a fragmentação das entrevistas em unidades de significado, o que possibilitou 

gerar outros conjuntos de unidades oriundas das interlocuções empírica e teórica, além das 

interpretações realizadas. Neste movimento de interpretação de significados, foram atribuídas 

vozes aos dados para melhor compreender o texto. O projeto foi antecipadamente julgado e 

aprovado pelo comitê de ética local, recebendo o parecer de aprovação número 98/2011. 

RESULTADOS: com base nas análises, foram construídas três categorias de análise: 1) 

imagem profissional da enfermagem: possíveis rupturas – englobando situações 

transformadoras da imagem profissional da enfermagem, indicando traços de uma profissão 

criativa, com visão integral do cuidado, realizando atividades educativas, investigativas, 

gerenciais e assistenciais, as quais possibilitam inovação e qualidade para o cuidado de 

enfermagem; 2) continuidades da história da enfermagem: implicações para sua imagem 

profissional – apresentando características históricas interligadas com imagem profissional da 

enfermagem, tais como a profissão que exige de seus trabalhadores uma vocação, sacrifício, 

submissão, aceitação do papel de anjo ou vilão, assim como a necessidade de adoção de uma 

figura paternalista frente os pacientes e de inferioridade mediante os demais profissionais da 

saúde; 3) retratos negativos da imagem profissional da enfermagem: origens e repercussões 

para as relações de trabalho: apresentando os principais problemas da enfermagem nos dias 

atuais, todos convergindo para uma imagem ainda depreciativa dos profissionais. Nesta 

categoria, estão presentes as situações de falta de entrosamento dos membros da equipe de 

enfermagem, da alta rotatividade, individualismo, negligência, falta de motivação e 

desvalorização. CONCLUSÃO: É importante enfatizar que no cenário atual da enfermagem, 

são notórias as mudanças nos espaços de atuação e na concepção de conhecimento e sujeito.  

Podemos entender que a imagem da atual conjuntura da profissão é resultado das relações 

profissionais, da formação profissional e da inserção no mercado de trabalho e de uma 
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realidade social e cultural construída, portanto passível de mudanças no que se refere aos 

aspectos negativos. A formação dessa imagem deve ser problematizada a fim de que permita 

o esclarecimento e o desenvolvimento da enfermagem, para que possa ser vista numa 

perspectiva de renovação e criação, destituindo mitos fundadores. Destaca-se a importância 

do espírito colaborativo, do respeito, da capacidade de dialogar, das trocas de experiências 

entre a equipe, do relacionamento ético no trabalho multiprofissional, a fim de melhorar a 

imagem da categoria de enfermagem perante outros profissionais. A imagem profissional da 

enfermagem pode variar de acordo com características pessoais dos profissionais e as relações 

por eles desenvolvidas, assim como pelas questões atreladas aos espaços onde são 

estabelecidas as práticas de saúde. Intervir nos problemas atuais da enfermagem, sem 

esquecer seus componentes históricos e as possibilidades futuras de rupturas, é uma 

necessidade constante para a evolução da profissão. Reforçar a imagem profissional das 

equipes de enfermagem, fazendo-as perceber o seu alcance e a própria importância que 

possuem, é uma estratégia que deve ser buscada nos diferentes espaços onde a enfermagem se 

faz atuante. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: É de profundo interesse para a 

profissão continuar a examinar as maneiras pelas quais a enfermagem é ou tem sido retratada, 

uma vez que na literatura, ainda são encontrados poucos estudos relacionados às percepções 

dos próprios profissionais de enfermagem sobre sua imagem profissional. Dessa forma, 

refletindo sobre a produção de conhecimento atual e as conquistas da profissão enfermagem, é 

necessário constantemente questionar as lacunas ainda existentes, referentes à imagem da 

profissão enfermagem. Assim, compreender a percepção da equipe de enfermagem, referentes 

à imagem da sua profissão, pode contribuir no sentido de visualizar possíveis fragilidades que 

podem não ser percebidas pelo próprio profissional, por estar, muitas vezes, atrelado ao seu 

fazer diário. Tal conhecimento poderá colaborar para a construção de estratégias que 

direcionem a valorização da profissão em suas diferentes dimensões. 

 

DESCRITORES: Papel do profissional de enfermagem, Pessoal de saúde, Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O puerpério é compreendido como o período que se inicia logo após o 

parto e termina quando as modificações locais e gerais, determinadas pela gestação no 

organismo materno, retornam às condições normais
1
. É nesse período que ocorrem algumas 

adaptações fisiológicas e comportamentais complexas nas mulheres, caracterizadas pelos 

fenômenos involutivos, pelo estabelecimento da lactação, pela adaptação psicológica da mãe e 

pelo estabelecimento da relação mãe-filho e familiares. Ao pós-parto associa-se geralmente 

uma diminuição do bem-estar biológico, psicológico, conjugal e familiar, muitas vezes 

implicando uma reestruturação na vida do casal, buscando adaptarem-se a uma nova 

condição. As alterações decorrentes da gravidez e do parto, presentes no puerpério são 

expressas como dor ou desconforto abdominal na região perineal, nas mamas, dores 

musculares podendo acarretar, inclusive, dificuldades no autocuidado e nos cuidados com o 

bebê
2
. Alterações dos padrões de atividade sexual, diminuição do desejo e do prazer sexual, 

são mudanças que se verificam depois do nascimento do bebê, e que podem persistir muito 

depois do término dos cuidados pós-parto convencionais.  O Pós-parto é um período de 

reduzida ou ausente atividade sexual, especialmente em relação ao coito, para a maioria das 

mulheres, cujas razões vão desde o cansaço inerente à gravidez e ao próprio parto, até a 
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preocupação com as responsabilidades maternais, incluindo o período de tempo necessário 

para o aparelho genital recuperar-se do parto, particularmente, na ocorrência de uma 

episiotomia ou laceração. Por outro lado, os baixos níveis de estrogénio tendem a reduzir a 

lubrificação vaginal, tornando o coito desconfortável
1
. OBJETIVO: Identificar os fatores que 

condicionam e/ou determinam o retorno das atividades sexuais no puerpério, realizado entre 

as puérperas assistidas pelo projeto de extensão “Consulta de Enfermagem Puerperal”, da 

Escola de Enfermagem, da Universidade Federal do Rio Grande. METODOLOGIA: Estudo 

de abordagem qualitativo, exploratório e descritivo, que se baseia na premissa de que os 

conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da experiência humana, 

tal como ela é vivida e definida por seus próprios autores
3
. O estudo foi desenvolvido no 

Ambulatório do Hospital Universitário Dr Miguel Riet Corrêa Jr (HU), da cidade do Rio 

Grande/RS, um hospital público integrante da rede de serviços que compõe o Sistema Único 

de Saúde (SUS). Neste local são desenvolvidas Consultas de Enfermagem às puérperas de 

baixo risco, enquanto que as consultas de alto risco são desenvolvidas por médicos. A 

consulta de Enfermagem é realizada, semanalmente, por uma Enfermeira e uma acadêmica de 

Enfermagem, aproximadamente 30 dias após o parto. Fizeram parte do estudo 15 puérperas 

que tiveram seus filhos no HU e que realizaram a consulta de enfermagem Puerperal, no 

período de agosto a outubro de 2011, tendo aceitado participar da pesquisa. A coleta de dados 

aconteceu por entrevista semiestruturada com as puérperas, após término da consulta, 

questionando-lhes acerca do seu retorno da atividade sexual e das sensações envolvidas neste 

processo. A macropesquisa teve a autorização da Direção do Hospital Universitário e da 

Escola de Enfermagem, tendo o projeto obtido parecer favorável 67/2011 do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Área da Saúde. RESULTADOS: No período analisado foram atendidas 17 

puérperas, sendo que duas (2) recusaram-se a participar como sujeitos da pesquisa. A sua 

idade variou de 16 a 40 anos; oito (8) eram primíparas, 12 solteiras e 10 tiveram parto normal. 

Daquelas que já haviam retomado as atividades sexuais (7), apenas uma não estava 

amamentando; e das puérperas que ainda não reiniciaram a atividade sexual (8), duas não 

estavam amamentando. O principal método contraceptivo utilizado foi a pílula de baixa 

dosagem hormonal e compatível com a amamentação. Na análise temática, despontou como 

fatores condicionantes e/ou determinantes para que as puérperas ainda não tivessem reiniciado 

a atividade sexual, o medo de uma nova gravidez, receio que também foi manifestado pelas 

mulheres que já haviam iniciado suas atividades sexuais e obter o aval do profissional de 

saúde quanto a sua condição ginecológica.  Das mulheres que já haviam retomado as 
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atividades sexuais, quando perguntadas a respeito de possíveis problemas ou desconforto, 

despontou a dor na relação, sentimento de vergonha do próprio corpo e alterações na 

libido. DISCUSSÃO: O medo de uma nova gravidez foi determinante para a maioria das 

mulheres entrevistadas não terem retomado as atividades sexuais, sendo referido inclusive por 

aquelas que já haviam retomado as atividades sexuais, o que pode demonstrar insegurança, e 

pouca confiança quanto aos métodos contraceptivos utilizados. O ideal é que o esclarecimento 

sobre o controle da fertilidade no pós-parto ocorra preferencialmente ainda durante o pré-

natal, pois a aceitação do método, o grau de confiança em sua efetividade, a motivação para 

usá-lo e a correta orientação do profissional de saúde, são fatores determinantes para o 

sucesso do método escolhido
4
.  O medo de sentir dor também se destaca, visto que a 

dispareunia é um fator importante na retomada das atividades sexuais no pós- parto
5
. A fraca 

motivação para a relação sexual no puerpério e a diminuição da frequência tem sido 

sustentada pelo fato de as mulheres experenciarem dor e desconforto durante a penetração
6-7

 

.Algumas consideram que a libido não é a mesma de antes do parto, além da diminuição do 

desejo. No tocante à satisfação sexual da mulher, os estudos do período pós- parto mostram 

que este é um período mais difícil do que a fase pré- gravídica, em que apenas 20% das 

mulheres atingem o clímax na sua primeira relação sexual pós-parto, aumentando esse valor 

para 75% do terceiro ao sexto mês após o nascimento. O tempo médio para atingir o orgasmo 

está estimado para sete semanas pós-parto
8
. A mulher pode sentir-se menos atraente, no 

período pós-parto, com evidente baixa-estima, o que interfere negativamente na sua 

sexualidade, pois tem a percepção de seu corpo no pós-parto associada à ideologia do corpo 

biológico, cultuada e valorizada pela sociedade de consumo
9
.CONCLUSÃO: Tendo o medo 

de uma nova gravidez ainda no puerpério como principal determinante/condicionante do 

retorno sexual no pós-parto, consideramos fundamental que essa temática seja também 

abordada com a mulher/casal durante o pré-natal, para que tenham oportunidade de reflexão e 

diálogo anterior ao momento crítico em si, podendo evitá-lo ou reduzi-lo. Fatores como o 

medo da dor nos pontos, da episiotomia e da cesárea nos leva a refletir quanto ao uso rotineiro 

da episiotomia e ao número excessivo de cesáreas. Esperar a consulta de puerpério como 

condicionante demonstra a confiança e a segurança depositadas no conhecimento 

profissional. Concluí-se que a anticoncepção deve ser abordada e esclarecida com a 

mulher/casal durante o pré-natal, e que se faz pertinente rever práticas como episiotomia de 

rotina e cesárias desnecessárias nos serviços de saúde. CONTRIBUIÇÕES  PARA A 

ENFERMAGEM: O profissional de enfermagem durante a consulta de puerpério possui 
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papel fundamental, pois, ao detectar medos, dúvidas e dificuldades das mulheres em 

planejamento familiar e sexualidade, cuidados com próprio corpo no pós-parto e com o 

recém-nascido, possui subsídios suficientes para oferecer soluções diante das demandas que 

as mulheres apresentam. Dessa forma, o acompanhamento durante o puerpério pela 

enfermeira mostra-se muito importante diante das vivências das mulheres. 
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CONCEPÇÃO E RELEVÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA SOB 

A OTICA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

 

Janaína Neves Machado
1
; Nalú Pereira da Costa Kerber

2
; Bruna Goulart Gonçalves

3
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4
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5
;  Glaucia Dal Omo Nicola

6 

 

INTRODUÇÃO: Atualmente a preocupação com a saúde pública vai além do cuidado 

relacionado às patologias, seu foco é na atenção integral ao ser humano, atingindo cada vez 

mais o campo da prevenção, promoção e educação em saúde. Desta maneira a Assistência 

Domiciliária desponta como estratégia para atender de forma mais resolutiva e humanizada ás 

necessidades da população
1
. Visualizando-se a importância dessa temática, realizou-se uma 

busca pela produção existente referente à Assistência Domiciliária, sendo constatada a 

existência de uma vasta quantidade de trabalhos enfocando o tema, entretanto, foi possível 

identificar uma lacuna no que se refere ao conhecimento do acadêmico de enfermagem sobre 

da Assistência Domiciliária e sua relevância. Com o propósito de prestar uma assistência 

integral e de qualidade, os profissionais de saúde, precisam adaptar-se a essa modalidade 

assistencial e compreender a concepção dos acadêmicos de enfermagem acerca da 

importância da Assistência Domiciliária é fundamental para a modificação do contexto atual 

de saúde, hoje ainda muito centrado na doença, por acreditar-se que a realização de atividades 

como a assistência domiciliária pelos futuros enfermeiros está diretamente relacionada à 

importância visualizada por eles durante sua formação acadêmica. OBJETIVO: Diante da 
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visualização da relevância desse tema no ensino da enfermagem, este estudo tem o intuito de 

compreender qual a concepção dos acadêmicos da Escola de Enfermagem (EEnf), da 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG), acerca do conceito e importância da 

Assistência Domiciliária. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de abordagem 

qualitativa, realizado na EEnf da FURG, com 16 acadêmicos que se encontravam no início da 

8ª série, no período de agosto a novembro de 2010. A escolha destes alunos foi determinada 

por estarem na etapa final de sua formação, já tendo concluído todas as disciplinas teórico-

práticas constantes da grade curricular e, portanto, “teoricamente” subsidiados com os 

conteúdos e vivências necessários para participar da pesquisa em questão. A coleta de dados 

foi realizada a partir da entrevista semi-estruturada com os acadêmicos de enfermagem, por 

meio da qual foi investigada suas experiências com a assistência domiciliária, seu 

entendimento sobre esta sob uma perspectiva de cuidado integral. O projeto de pesquisa 

recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Área da Saúde – CEPAS- FURG, nº 

119/2010. Os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo, seu direito a não 

participação ou a retirar sua autorização a qualquer momento, e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Com a finalidade de preservar a identidade dos alunos 

participantes, estes foram denominados com a letra A seguido da ordem numérica de 

realização das entrevistas. Foi solicitada, ainda a autorização dos sujeitos para gravação das 

entrevistas, de modo a assegurar a melhor fidedignidade dos dados obtidos, os quais ficarão 

armazenados no Grupo de Pesquisa Viver Mulher, de forma a preservar a confidencialidade 

das informações coletadas. RESULTADOS: Foi discutida a relevância da Assistência 

Domiciliária no contexto atual de saúde brasileira, buscando visualizar a compreensão dos 

acadêmicos de enfermagem acerca desta. Emergiu a questão do modelo apresentando-se 

como uma possibilidade de continuidade do cuidado, uma extensão deste para além do 

ambiente hospitalar, trazendo a atenção domiciliária como uma proposta de atenção global. A 

assistência domiciliária é uma estratégia de articulação dos serviços de saúde podendo ser 

realizada a partir da clientela do hospital, com continuidade de assistência no domicílio e 

posterior encaminhamento ao trabalhador atuante na rede básica de serviços de saúde
2
. Outro 

aspecto importante foi a ênfase na adequação do profissional à realidade da família e a forma 

como facilita o entendimento das necessidades reais da comunidade; essa contextualização do 

cuidado, tem como objetivo interagir com as famílias atendidas e construir estratégias capazes 

de modificar a realidade que vivenciam. Acredita-se que a partir da compreensão das 

especificidades do contexto familiar - que abrange os aspectos sociais, econômicos, físicos e 
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psicológicos, bem como o ambiente em que vivem - é possível explorar os pontos fortes da 

família e os recursos de que dispõe, enfim, tudo que envolve usuário e família, com o objetivo 

de facilitar a promoção de um ambiente mais saudável
2
. Os acadêmicos percebem a 

Assistência Domiciliária como um meio de facilitar o acesso aos usuários que encontram-se 

impossibilitados de se deslocar até a Unidade Básica de Saúde; trazendo implícito um 

significado de equidade no direito de todos à assistência
2
. Por outro lado pode-se analisar que 

a grande parte dos depoimentos apresentou um ponto de vista assistencialista e mecanicista 

que visa somente o tratamento de uma enfermidade ou o simples cumprimento de atividades 

especificas desenvolvidas dentro da assistência domiciliária, como realização de um 

procedimento. Este resultado levanta questionamentos sobre a possibilidade de a visita vir a 

promover acomodação, causando dependência e desestímulo a um envolvimento mais ativo 

das famílias na superação de condições adversas enfrentadas
3
. Reafirma-se aqui a 

preocupação com o propósito de equidade, integralidade e igualdade na assistência do 

usuário, que podem ser traduzidos como o compromisso de garantir atenção a todas as 

necessidades de saúde de cada brasileiro
4
. Todavia, fazê-lo aos que necessitam de atenção 

diferenciada e de forma sistematizada, distinguindo o cuidado no domicilio do simples ato de 

comparecer às moradias, traduz-se como sendo de grande relevância no atual contexto de 

saúde. Quando questionados acerca dessa importância da assistência domiciliária, todos os 

entrevistados a consideraram de significativa relevância no sentido de ser um modelo que 

remete principalmente à prevenção de agravos, promoção e educação em saúde; e ainda, 

enfatizam sua importância como meio de instrumentalizar o paciente para o próprio cuidado, 

primando pelo principio da autonomia e autocuidado, permitindo a ele e à família maior poder 

de decisão e influência sobre a condução do tratamento. A assistência domiciliária também é 

vista como estratégia importante para descentralização hospitalar, onde se dá prioridade de 

assistência hospitalar somente aos casos que realmente não podem ser atendidos/solucionados 

na rede básica de saúde. Destacam-se os benefícios da Assistência Domiciliária, uma vez que 

tem como um dos objetivos evitar ou abreviar as internações hospitalares, despontando como 

alternativa para a redução dos gastos com as internações e todas as implicações que 

representam, seja de gasto para o estado tanto com recursos materiais, físicos ou humanos e 

próprio impacto na família, adotando modos mais eficientes de utilizar os recursos escassos, 

atuando fortemente na prevenção e promoção da saúde
4
. Vista como meio de ampliação a 

autonomia dos sujeitos e suas famílias, particularmente nas situações de doenças crônico-

degenerativas. CONCLUSÕES: Conclui-se que a Assistência Domiciliária extrapola o 
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cuidado com o indivíduo, indo além da preocupação com a condição clínica e a doença, 

interagindo com suas relações e o meio em que vive. A realização das atividades práticas 

devem ser implementadas aliadas a uma profunda discussão, que tenha o intuito de garantir 

uma compreensão real das vantagens desse serviço e das mudanças que este pode 

proporcionar no sistema de saúde. Espera-se com este estudo dar maior visibilidade ao tema e 

incentivar os acadêmicos de enfermagem a utilizarem-se mais do ambiente extra-hospitalar, 

por ser um local que permite experiências riquíssimas de contato com outras realidades, que 

estimulam e permitem o crescimento pessoal e profissional do aluno. Certamente, o assunto 

não se esgota neste momento, e muitos olhares poderão advir ao rever os dados apresentados, 

porém, acredita-se que o estudo alcançou o objetivo a que se propunha. 
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PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM FRENTE AO PREPARO DO 

CORPO APÓS A MORTE 

 

Monique Farias Coelho
1
; Marina Soares Mota

2
; Giovana Calcagno Gomes

3
 

 

INTRODUÇÃO: Apesar da morte ser parte do ciclo natural da vida, os profissionais da 

enfermagem, geralmente, não vêm sendo adequadamente preparados para lidar com ela. O 

contato com esta pode ser fonte de estresse e sofrimento psíquico para esses trabalhadores 

interpretando sua ocorrência como fracasso pessoal e falha no trabalho desenvolvido, pois 

são eles que passam mais tempo ao lado do paciente, acompanhando-o no seu processo de 

morte
1
. A morte, em algumas situações, apresenta-se como a única chance de proporcionar 

alívio ao sofrimento do paciente. Na realidade contemporânea, a morte ocorre, 

principalmente, nos hospitais, sendo, muitas vezes, assistida pelos trabalhadores da saúde que 

vivenciam o conflito de ter a responsabilidade pelo cuidado ao paciente em processo de 

morte e a vontade de curar e restabelecer a saúde de todos a quem se cuida como algo 

impossível
 2

. Assim, apesar da morte fazer parte do seu cotidiano, observa-se que esses 

profissionais apresentavam dificuldades para prestar cuidados ao paciente e interagir com 

seus familiares frente à possibilidade da morte, sendo esta geradora de reações e sentimentos 

causadores, muitas vezes, de sofrimento nesses trabalhadores. Surgem diversos questionados 

acerca do término da vida e usam-se diferentes mecanismos de defesa, como a negação e a 

racionalização para lidar com a terminalidade do paciente a quem se cuida. OBJETIVO: 

Teve como objetivo do estudo conhecer as reações e sentimentos de profissionais da equipe 

de enfermagem frente à morte do paciente sob seus cuidados. Refletir sobre esta temática 

pode auxiliar esses profissionais a vivenciarem este processo de forma mais equilibrada, 

fortalecendo-os para cuidar do paciente e de seus familiares, minimizando seu próprio 

sofrimento. METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa qualitativas
 3

. Foi desenvolvido 
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na Unidade de Clínica Médica do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, 

tendo em vista ser esta a unidade em que ocorre o maior número de óbitos. Participaram do 

estudo nove profissionais da equipe de enfermagem, sendo enfermeiras e técnicos de 

enfermagem tendo como critérios de inclusão atuarem no setor há mais de quatro anos . O 

número de participantes foi definido no momento em que as respostas permitiram a 

compreensão do fenômeno investigado. A coleta de dados  foi realizado no segundo semestre 

de 2006, através de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados pela técnica de 

Análise Temática
 3-5

. Os dados oforam agrupados em categorias. Foi observada a Resolução 

196/06 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde
 4.

 O projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética e aprovado sob número 02/2006. Todos os participantes 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS: A enfermagem 

frente ao preparo do corpo após a morte - Após a morte, geralmente, cabe à equipe de 

enfermagem o preparo do corpo. Este consiste na remoção de materiais e equipamentos, aos 

quais o corpo vivo possa estar conectado, higiene, tamponamento, vestimenta e identificação. 

Este cuidado deve ser realizado com técnica, mas, principalmente, com respeito e 

consideração porque cuidar do paciente independe do seu estado vital. No presente estudo, 

todos os depoentes responderam que, ou já fizeram o preparo do corpo, ou já ajudaram a 

fazê-lo. Com relação aos sentimentos que surgem frente a este procedimento, a maioria dos 

entrevistados refere não se sentir à vontade com a sua realização.  Eu, até vir trabalhar na 

Clínica Médica,  não podia ver paciente sendo tamponado. Tinha a impressão de que 

estavam me tamponando junto (P1). Há uma grande diferença entre o preparo do corpo e os 

demais procedimentos realizados pelos profissionais da enfermagem. O processo não é 

desprovido de emoção. É apontada a necessidade de entregar o corpo para a família com 

aparência de conforto, indicando a higiene e o tamponamento dos orifícios como cuidados de 

enfermagem imprescindíveis
6
. Apesar desta compreensão, evidenciou-se que os profissionais 

designados a esta função, comumente, sentem-se desconfortáveis durante o ato, podendo 

associar isso ao vínculo estabelecido com o paciente e à presença de determinados 

sentimentos
7. 

Encaram ter de preparar o corpo como punição pela morte do paciente com o 

qual conviveram e estabeleceram vínculos, mas não conseguiram salvar. Aqui, ainda 

fazemos.. Acho que esse serviço não tem que ser nosso, porque é muito desgastante tu 

cuidares uma pessoa o tempo todo, perder esta pessoa e, ainda, tu tratares o corpo (P2). 

Alguns profissionais referiram que acham o procedimento bastante desagradável e agressivo, 

pois, apesar de não haver mais vida, o preparo do corpo apresenta-se como uma forma de 
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invasão a que o paciente é submetido. Eu acho muito agressivo. “ [...]”  Tu estás ali com o 

corpo e tu estás colocando pedaços de algodão para dentro dele com uma pinça.. Eu 

podendo peço para outro colega fazer (P3). O ato de morrer tem se modificado junto ao 

processo de transformação da sociedade. Este ato foi, em outra época, um assunto mais 

público do que atualmente. Atualmente, com a mudança nos costumes, a morte passou a 

ocorrer com mais frequência nos hospitais e o preparo do corpo passou a ser realizado pelos 

profissionais, geralmente, da equipe de enfermagem. Este procedimento apresenta-se como 

uma estratégia de estender o cuidado ao paciente
 6

. Entende-se que o profissional de 

enfermagem pode ser a pessoa mais indicada para cuidar do corpo após a morte, devido ao 

relacionamento terapêutico profissional-paciente estabelecido com ele antes da ocorrência da 

morte, fazendo com que sejam mais sensíveis à necessidade de cuidado do corpo, 

preparando-o com dignidade e sensibilidade. Nesse sentido, uma das participantes disse que 

gostava de fazer o preparo do corpo, pois para ela, esta é uma forma de cuidar, mesmo que o 

paciente já não possa mais se sentir cuidado. Garantir a dignidade do paciente, após sua 

morte, parece amenizar o sofrimento do profissional, garantindo-lhe a sensação de conforto 

por realizar o seu trabalho. Parece, assim, que eu preciso fazer este cuidado por ele.  Então, 

eu quero cuidar, arrumar, botar a roupa, fazer isso por ele. Garantir a sua dignidade. Que a 

família veja ele limpo, arrumado. Me sinto confortada, em garantir este cuidado.  (P4). Em 

estudo sobre o cuidado de enfermagem com o corpo sem vida, os autores relatam que esta 

difícil tarefa extrapola a relação previamente estabelecida entre o profissional e o paciente, 

indo além da técnica, gerando diversos sentimentos. O respeito ao paciente denota uma 

assistência comprometida e fortalecida pela competência técnica, significando um cuidado 

ético e humanizado
 6. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através do estudo pôde-se constatar 

que, embora a morte faça parte do cotidiano de trabalho dos profissionais da enfermagem, 

persistem as dificuldades em falar sobre o assunto, pois não se acostumam com a finitude 

humana. Buscam na naturalização desta a forma de elaborar seus sentimentos, vivenciando 

este processo de forma mais humanizada. A cada vivência parecem fortalecer-se, sofrendo 

um pouco menos. No entanto, o procedimento de preparo do corpo após a morte, também, foi 

referido como uma forma humanizada de cuidar, capaz de propiciar a manutenção da 

dignidade do paciente após sua morte, tornando este momento manifestação de um cuidado 

humanizado. Verifica-se como necessária a realização de estudos que explorem a experiência 

dos profissionais da equipe de enfermagem frente à morte buscando estratégias que os 

auxiliem a vivenciá-la de forma menos sofrida. Como limitações do estudo se verificou que a 
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vivência cotidiana da morte pelos trabalhadores da enfermagem não é visualizada pelas 

instituições como fonte de seu adoecimento. Conclui-se que é necessária a criação de um 

espaço de discussão acerca dessa temática, no ambiente de trabalho, instrumentalizando os 

trabalhadores da enfermagem para que possam lidar melhor com suas reações e sentimentos 

frente à morte do paciente sob seus cuidados. Desta forma, poderão assistir o paciente em 

processo de morte e seus familiares de forma mais qualificada, ética e humana, 

compreendendo que esse processo faz parte do ciclo vital, podendo ser postergado, mas não 

evitado.  

DESCRITORES: Enfermagem, morte, atitude frente à morte. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres 
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O PAI COMO CUIDADOR: MUDANÇA DE PARADIGMA 
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INTRODUÇÃO: Estudos relativos ao pai, na maioria das vezes, descrevem a função deste 

apenas como provedor da família ou acompanhante da mãe. 
1
 No entanto, há referências de 

que a presença do pai, nos últimos anos, tem sido uma constante como cuidador direto tanto 

da mulher como do filho mostrando uma mudança de comportamento deste .
2 

A mudança no 

papel do pai de apenas provedor para, também, cuidador auxilia no desenvolvimento saudável 

e na formação de uma base segura, a qual se constitui em proteção e estabelecimento de 

vínculo afetivo da criança com o pai.
3
  A presença do pai como acompanhante da criança 

hospitalizada, diversas vezes, é vista com grande estranheza ou admiração, alguns chegam a 

ser excluído, constrangido e subestimado em sua capacidade por parte da equipe de 

enfermagem e das outras mães. 
4 

Historicamente, a mulher tem o papel social de ser 

responsável pelo cuidado da família. Ainda hoje, mantém-se a referência da mãe como 

cuidadora, ficando de lado a discussão acerca do papel do pai no cuidado prestado ao recém-

nascido parecendo que este não participa desse processo. 
5
A internação da criança na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é causadora de stress não parecendo ser o local ideal 

para o homem assumir cuidados com a criança, tendo em vista a gravidade do seu quadro 

clinico. No entanto, se verifica que este tem, cada vez mais, acompanhado a mulher no 

hospital procurando assumir um papel ativo neste processo. Assim, cabe aos profissionais de 

saúde auxiliar o pai na vivência desse processo, possibilitando-lhe que assuma uma maior 

responsabilidade na hospitalização do filho, seja numa UTIN ou em qualquer outra unidade 

de internação hospitalar. OBJETIVO: Teve como objetivo do estudo conhecer o papel do pai 

no cuidado ao filho internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. METODOLOGIA: 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa, realizado na unidade
 
UTIN do 

Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, no segundo semestre de 2008. Os 

sujeitos do estudo foram sete pais de recém-nascidos internados na UTIN que assinaram o 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para atender aos critérios éticos, foram 

seguidas as recomendações da Resolução Nº. 196/96, do Conselho Nacional de Saúde O 

projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde 

(CEPAS-FURG) sendo aprovado com o número 23116.003617/2008-41. A coleta de dados 

foi realizada através de entrevistas semiestruturadas 
6-7

. Para assegurar seu anonimato 

utilizou-se a letra P acrescida do número correspondente à sequência das entrevistas. Como 

técnica de análise dos dados procedeu-se à Análise Temática cujo foco é a fala dos indivíduos 

Foi operacionalizada a partir da Pré-Análise, na qual se realizou o agrupamento das falas e 

elaboração das unidades de registro. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, na 

qual foram selecionadas as falas mais significativas. RESULTADOS : A análise dos dados 

gerou a categoria O pai cuidador na UTIN: Participação e dificuldades. O pai cuidador na 

UTIN: participação e dificuldades. Em relação à participação do pai no cuidado à criança na 

UTIN estes referem que procuram realizar o cuidado direto como uma forma de participar no 

processo de internação e demonstrar a sua dedicação a esta. Seu cuidado tem se manifestado 

através da troca de fraldas, do colocar a criança para mamar, do alimentá-la, entre outros. 

Sempre busquei observar como se realizava os cuidados e depois realizei juntamente com a 

minha esposa na hora de visita. (P7). O pai contemporâneo tem se mostrado mais 

participativo no cuidado aos filhos assumindo uma paternidade mais consciente, valorizando 

sentimentos como afeição e amor. 
7
 Assim, a equipe deve valer-se deste momento provendo 

orientações preparando este pai para a alta visto que esse será um integrante que desenvolvera 

o cuidado a criança em casa. Alguns pais afirmam não prestar cuidados diretos à criança por 

se sentirem incapazes e terem medo de machucá-la o que contribuiria para piorar seu quadro 

clínico ou que estes eram inviáveis devido à gravidade deste quadro. No entanto, referem que, 

após a alta do hospital, têm vontade de ajudar nos cuidados com o bebê. Busquei dar todo o 

apoio para minha esposa, mas em casa com certeza quero compartilhar os cuidados. 

Brincando com ele, dando o banho, trocando as fraldas e o que for necessário fazer, pois isso 

é uma coisa que gosto de fazer. (P5) Frente aos sentimentos do pai de medo e insegurança 

causado pela gravidade do quadro da criança e pela presença de diversos equipamentos a 

equipe de enfermagem deve acompanhá-los, observando aspectos positivos e negativos em 

suas ações de cuidado ao mesmo tempo propiciando informações que lhes possibilite 

participar deste dentro de suas possibilidades 
7.
 O cuidado paterno manifesta-se na UTIN, 

também, no estar junto, no dar carinho de forma que o mesmo não se sinta impotente, mas 

sim ativo e importante para a criança, neste momento. Um dos pais refere não poder atuar tão 
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ativamente no processo de cuidado do filho devido à necessidade de trabalhar durante todo o 

dia fazendo-se presente apenas nos horários de visita. Sendo assim, quem fica a maior parte 

do tempo no hospital é a esposa. Tinha que me programar no trabalho para conseguir ir na 

UTI de manhã e a noite .Os horários da UTI eram meio ruins para prestar os cuidados, pois 

tinha que me reorganizar no trabalho. (P4) Ao interagir com os pais na unidade verifica-se a 

existência de uma paternidade participativa que subentende o cuidado e o seu envolvimento 

constante no cotidiano dos filhos. No entanto, a participação do pai no seu cuidado pode 

variar de acordo com o grau de disponibilidade pessoal e de tempo que estes dispõem, mas 

mostra uma nova visão de homem que mesmo com toda dificuldade se faz presente, 

participando ativamente desse processo
8.

 Os dispositivos legais, ainda hoje, não garantem ao 

pai o direito a uma participação mais ativa no cuidado ao filho hospitalizado. As mulheres 

possuem a licença maternidade mais longa e maior facilidade de serem dispensadas ou de 

obterem licença para realizar tal função. Assim, é compreensível que o pai delegue à mulher a 

responsabilidade de acompanhar a criança no hospital fazendo-se presente em horários de 

visita. CONCLUSÃO: O estudo evidenciou que apesar dos pais fazerem-se presença junto à 

criança na UTIN realizam apenas alguns cuidados diretos a esta. Referem à impossibilidade 

de realizar outros cuidados diretos devido à gravidade do quadro clínico da criança e a sua 

participação na unidade apenas em horários de visita, demonstram a vontade de aprender a 

cuidar e realizar estes cuidados em casa. No entanto, conclui-se que o pai, hoje, se apresenta 

mais participativo junto à mulher no cuidado a seu filho internado se fazendo presença, 

sofrendo com a sua internação e necessitando, tanto quanto a mãe, auxiliando o homem a 

construir um novo paradigma como cuidador. Compete aos profissionais da saúde facilitar a 

presença do pai na UTIN incentivando-o a construir uma interação com seu filho, construindo 

com este um vínculo afetivo positivo, favorecendo a construção de uma paternidade mais 

consciente e responsável, potencializando-o como cuidador. 

 

DESCRITORES: Relação Pai-Filho. Cuidado da Criança e Recém-Nascido. Enfermagem.  

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres 
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INTRODUÇÃO: O padrão de adoecimento da população trabalhadora revela que as doenças 

osteomusculares são as mais evidenciadas dentre as doenças ocupacionais, sendo a maior 

causa de dor e incapacidade. Neste contexto, é imprescindível que os enfermeiros do trabalho 

desenvolvam ações de investigação da condição de saúde dos trabalhadores e para tal, é 

necessária a adoção de estratégias capazes de fornecer dados sobre as condições musculares 

desses trabalhadores. A eletromiografia de superfície constitui-se em uma técnica utilizada 

por profissionais da saúde para o estudo da contração muscular a partir do sinal elétrico que 

emana do músculo
1
. É uma ferramenta de auxílio na identificação das condições musculares e 

conduta terapêutica a ser adotada. Assim, configura-se como um valioso método de 

investigação a ser explorado pelos enfermeiros do trabalho que favorece uma avaliação 

muscular precisa, promovendo a identificação de esforços e lesões musculares precocemente, 

permitindo adoção de estratégias de prevenção das doenças musculoesqueléticas. 

OBJETIVO: Identificar o conhecimento científico produzido sobre a utilização da 

eletromiografia na saúde do trabalhador. METODOLOGIA: Realizada revisão integrativa da 

literatura, cuja busca foi conduzida pela associação dos descritores “eletromiografia” e “saúde 

do trabalhador” nas bases de dados CINAHL e MEDLINE, a partir dos critérios de inclusão: 

artigos científicos; disponíveis on-line na íntegra; publicados nos idiomas português, inglês e 

espanhol; até o ano de 2010 e que utilizem a eletromiografia de superfície. Foram 
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selecionadas e analisadas 19 publicações. RESULTADOS: A análise dos estudos 

selecionados mostrou que, de acordo com o ano de publicação, os artigos foram indexados às 

bases de dados no período de 1997 a 2009. Com relação ao periódico com maior número de 

publicações, identificou-se o Applied Ergonomics com sete produções, seguida por Industrial 

Health com três produções, os demais periódicos, em número de cinco, apresentaram uma 

produção cada um. Os resultados apontam que o conhecimento acerca da aplicabilidade da 

eletromiografia está sustentado em dois eixos: a avaliação muscular durante as atividades 

laborais e os efeitos das intervenções realizadas, baseadas também nas condições 

musculares apresentadas pelos trabalhadores. A partir da análise dos estudos incluídos na 

categoria avaliação da atividade muscular identificou-se que a eletromiografia vem sendo 

empregada como forma de avaliação das respostas biomecânicas das extremidades superiores 

e tronco identificando os padrões de atividade muscular, os músculos mais solicitados, a 

tensão, a carga osteomuscular e a fadigabilidade vivenciada durante as atividades laborais. 

Também, os fatores do ambiente de trabalho com potencial de risco para a ocorrência das 

lesões osteomusculares. O padrão da atividade muscular mostrou-se compensatório entre os 

trabalhadores com poda de árvores (músculo bíceps), devido à elevação de membros 

superiores durante o trabalho. Entre montadores automotivos, visualizou-se a ativação 

muscular estática do músculo extensor radial do carpo e a dinâmica no músculo flexor radial 

do carpo. A investigação com os trabalhadores do setor de limpeza mostrou maior solicitação 

muscular no deltóide, infraespinhoso e trapézio; outro estudo demonstrou a atividade 

muscular dos dedos polegares entre endoscopistas, cujo processo de trabalho pode gerar lesão 

e sobrecarga em cotovelo e punho. Entre os trabalhadores de escritório que permaneciam por 

longo período frente aos monitores de computadores apresentaram tensão muscular e estresse 

emocional. Também foram evidenciadas exigências musculares relacionadas aos movimentos 

de tronco e da coluna vertebral para atividade muscular, níveis de esforços associados aos 

movimentos repetitivos e a utilização de equipamentos que diminuem as exigências 

musculares. Já entre os fatores do trabalho, houve a identificação da variabilidade 

biomecânica entre enfermeiras que utilizavam camas ajustáveis, investigando o movimento da 

coluna vertebral e níveis de esforço, verificando que o uso destas camas na prática da 

enfermagem tem implicações para a redução das exigências musculares. A utilização da 

eletromiografia está vinculada também a avaliação dos efeitos de dispositivos ergonômicos 

sobre a demanda muscular exigida durante as tarefas de trabalho. Dois estudos apontaram que 

a utilização de suportes de apoio para pés e pernas, é capaz de reduzir o desconforto e a carga 
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muscular da região lombar, assim como dos membros inferiores durante a lavagem de louça. 

Estudo realizado na linha de montagem automotiva identificou a eficácia de um instrumento 

que sustenta objetos, mostrando-se bastante eficaz, pois reduz significativamente o 

desconforto e a força exigida na região lombar. Na área da construção residencial o uso da 

eletromiografia permite um controle proativo dos riscos, uma vez que estas construções 

apresentam altos níveis de risco para Lesões por Esforço repetitivo e Doenças 

Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho. Estudo em uma indústria de auto-peças verificou 

os efeitos de um programa de intervenção em ergonomia objetivando reduzir o desconforto da 

região lombar. Por sua vez, o treinamento de biofeedback é uma técnica muito utilizada para a 

melhoria das condições musculares dos indivíduos, consistindo na reeducação do sistema 

neuromuscular por meio do controle voluntário. Ao analisar os efeitos do treinamento de 

biofeedback do músculo trapézio em trabalhadores de escritório, os pesquisadores 

evidenciaram que após as sessões de treinamento não havia indícios de dor ou desconforto 

muscular. Dessa forma, este tipo de intervenção tem o potencial para evitar mialgia de 

trapézio em trabalhadores que utilizam o computador. CONCLUSÃO: Os estudos 

apresentaram a avaliação da atividade muscular em relação às condições de sobrecarga, 

tensão, fadiga, desconforto e dores musculares, relacionadas principalmente ao tipo de 

movimento realizado, esforço exigido pela tarefa, repetições e postura de trabalho. No que se 

refere às intervenções verificou-se que dispositivos ergonômicos, que favoreçam a postura ou 

a realização do trabalho são favoráveis na redução das exigências musculares, prevenindo 

desconforto e dores musculares. Estratégias de controle dos riscos já vem sendo realizadas, 

tais como o desenvolvimento de dispositivos que reduzam as exigências musculares durante 

as atividades de trabalho. Frente à criação desses equipamentos é indispensável que seja 

realizada a averiguação dos feitos de sua utilização para a melhoria do trabalho e suas 

implicações para a saúde dos trabalhadores. Portanto, evidencia-se a importância do uso da 

eletromiografia à saúde do trabalhador, a qual se revela um valioso método de investigação, 

que auxilia tanto da identificação das lesões musculoesqueléticas, como na conduta a ser 

tomada. Sendo ela, de natureza clínica, no que tange ao tratamento do agravo, ou ergonômica 

na busca de melhores condições laborais para os trabalhadores. 

IMPLICAÇOES/COMTRIBUIÇOES PARA ENFERMAGEM: O estudo sobre a 

eletromiografia torna-se importante para Enfermagem, uma vez que é um instrumento 

bastante eficaz para o diagnóstico de doenças ocupacionais. O enfermeiro poderá utilizar os 

resultados obtidos para prestar uma assistência mais qualificada por meio de práticas de 
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controle de doenças e adoção de estratégias de reabilitação e prevenção, na busca de 

alternativas de cuidado mais específicas para cada tipo de alteração muscular.   

DESCRITORES: Saúde do trabalhador. Eletromiografia. Doenças Profissionais. 

ÁREA TEMÁTICA: Inovações tecnológicas e repercussões no cuidado de Enfermagem.  
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CÂNCER EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
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INTRODUÇÃO: A prática de cuidar de alguém acometido por uma doença crônica tem se 

tornado cada vez mais frequente no cotidiano das famílias, especialmente quando este cuidado 

ocorre no ambiente domiciliar. Nos últimos anos, as políticas de atenção à saúde em nosso 

país vêm incentivando o atendimento territorial aos pacientes portadores de doenças crônicas 

por meio de iniciativas como a estratégia Saúde da Família (ESF) criada pelo Ministério da 

Saúde, em 1994, para reorganizar as práticas da atenção à saúde que estavam sendo 

desenvolvidas no país, com ações centradas no cuidado individual e na cura das doenças.
1
 A 

proposta era levar a saúde para mais perto das famílias nas comunidades e, com isso, melhorar 

a qualidade de vida, priorizando as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde dos 

usuários, de forma integral e contínua, em todas as fases da vida.
1
 Amplia-se, assim, as 

possibilidades de atenção fora dos espaços tradicionais dos serviços de saúde, especialmente o 

hospital, no cuidado a pessoas acometidas por doenças crônicas como o câncer, por exemplo.
2
 

O acompanhamento aos usuários portadores de câncer pelos trabalhadores da ESF, além de 

constituir uma estratégia importante para o estabelecimento e fortalecimento do vínculo com 

o usuário portador e sua família permite a equipe prestar uma assistência de qualidade de 

acordo com as necessidades apresentadas para este usuário, mesmo não sendo realizado por 

profissionais com especialização na área de oncologia. A presença da equipe junto ao usuário 

e seus familiares possibilitam que ambos vivenciem e trabalhem uma variedade de 

sentimentos decorrentes do processo de adoecimento, traçando assim metas para minimizar as 

dificuldades enfrentadas pela família e paciente.
3
 OBJETIVOS: identificar a assistência 

realizada pelos profissionais de uma Unidade de Saúde da Família direcionados aos usuários 

portadores de câncer e, descrever as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores na 

assistência prestada a estes usuários. METODOLOGIA: Este estudo caracteriza-se como 

uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa desenvolvida em uma Unidade Básica de 

Saúde da Família (UBSF) localizada em um município do estremo sul do Rio Grande do Sul. 
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Os sujeitos selecionados para esse estudo foram os 20 trabalhadores pertencentes às duas 

equipes de saúde localizadas nesta UBSF. A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto 

a outubro de 2011, em dia, horário e local acordado com cada um dos participantes. Para 

tanto, foi construído um instrumento semiestruturado com perguntas abertas e fechadas 

dividido em duas partes: a primeira, constituída por dados referentes à identificação e atuação 

dos trabalhadores na estratégia Saúde da Família; e a segunda, composta por questões 

norteadoras, que foram gravadas e serviram de subsídios para responder aos objetivos 

propostos para este estudo.  Respeitando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 

196/96.
4
 do Ministério da Saúde (MS), este estudo foi encaminhado para aprovação do 

Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde (NEPES) (Parecer nº023/2011) e para 

o Comitê de Ética em Saúde (CEPAS) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

(Parecer nº134/2011). Foi ainda construído um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

do Participante (TCLEP) entregue a cada um dos trabalhadores da equipe, com o objetivo de 

solicitar sua concordância em participar do estudo. Para garantir o anonimato os trabalhadores 

foram identificados de acordo com as iniciais de sua categoria profissionais seguida do 

número da entrevista. RESULTADOS: a partir da análise dos dados, estabeleceram-se duas 

categorias principais. A primeira, com relação à assistência prestada ao usuário portador de 

câncer na unidade estando esta relacionada à condição clínica do portador. No estágio inicial 

da doença o usuário é atendido na unidade básica e, conforme o avanço da mesma o 

acompanhamento passa a ser feito diretamente na residência. A segunda categoria, diz 

respeito às dificuldades relatadas pelos entrevistados no atendimento a estes aos usuários. 

Segundo os entrevistados as dificuldades estariam relacionadas à falta de preparo dos 

trabalhadores e, a não aceitação da doença por parte do usuário portador de câncer. O período 

que precede o diagnóstico de câncer exige, tanto do paciente quanto da sua família, constantes 

adaptações, pois são momentos em que precisam ser tomadas diferentes decisões, que irão 

influenciar no curso da doença e na reorganização familiar. Nesse período, o trabalhador 

precisa estar preparado para orientar ao usuário portador de câncer e sua família aspectos 

como: tipos de tratamento e suas complicações, mudança na rotina da família, a necessidade 

constante do fluxo desse paciente em outras instituições de saúde e os inúmeros sentimentos 

que poderão surgir neste período.
5 

Sendo assim, as capacitações oferecidas aos trabalhadores 

da Saúde da Família devem ser consideradas importantes instrumentos para a construção de 

conhecimentos coletivos, permitindo novas estratégias para viabilizar as ações de promoção 

da saúde, mudar a formação e as atitudes dos profissionais da equipe, considerados requisitos 
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para que as necessidades dos indivíduos sejam vistas de forma integral.
5 

CONCLUSÃO: 

Com relação à assistência prestada a estes usuários na unidade os trabalhadores salientam que 

as ações desenvolvidas estariam relacionadas as condições clínicas apresentada pelo portador. 

Referem que na fase inicial da doença o usuário é atendido diretamente na unidade básica e 

conforme o avanço da doença o acompanhamento passa a ser feito diretamente na residência, 

local utilizado pelos trabalhadores para verificar o envolvimento dos usuários e de seus 

familiares no tratamento oferecido, visualizar as condições de saúde destes, avaliar e 

acompanhar as fases da doença promovendo a organização do trabalho da equipe. No caso 

dos pacientes terminais os entrevistados salientam a necessidade de visitas mais frequentes 

porque segundo os autores quanto mais próximos da morte estiver o paciente, maiores serão 

as necessidades expressas por estes usuários e seus familiares. Assim, os trabalhadores para 

aperfeiçoarem o tempo com esse usuário e seus familiares procuram acolher, dar conforto e 

ouvir esse paciente e sua família durante as visitas ao domicílio. CONTRIBUIÇÕES E 

APLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: na maioria das UBSFs o enfermeiro tem um 

papel importante na organização do processo de trabalho, exercendo a função de gerente da 

unidade. Assim, conhecer o tipo de assistência prestada aos usuários portadores de câncer e, 

as dificuldades enfrentadas no atendimento a estes usuários, contribuem para a reflexão de 

novas estratégias assistências, que busquem as necessidades dos usuários atendidos nas 

unidades e de suas famílias, promovendo assim a criação de vínculo com as equipes e a 

qualidade do trabalho desenvolvido.   

 

DESCRITORES: Câncer. Saúde da Família. Continuidade da assistência ao paciente. 

ÁREA TEMÁTICA: Organização do Trabalho em Saúde. 
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ELETROMIOGRAFIA E A ENFERMAGEM: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA 

 

Liliana Martins Lima
1
 ; Marta Regina Cezar-Vaz

2
 ; Marlise Capa Verde de 

Almeida
3
; Anelise Miritz Borges

4
; Clarice Alves Bonow

5
; Laurelize Pereira 

Rocha
6
 

 

INTRODUÇÃO: A eletromiografia (EMG) possibilita a análise e o diagnóstico de doenças 

osteomusculares e viabiliza que o enfermeiro a utilize como instrumento de trabalho, no que 

se refere o estudo da função dos músculos através da análise do sinal elétrico gerado durante a 

contração muscular
1. 

O interesse particular na presente pesquisa corresponde à verificação de 

seu uso na prática clínica do enfermeiro. Fazem parte de suas ações as possíveis orientações 

para a biomecânica corporal adequada, em diferentes situações clínicas, por exemplo: no 

estímulo da postura corporal correta, na extensão excessiva do corpo na elevação de cargas, 

mantendo-as próximas ao corpo e na realização de exercícios de alongamento e de 

fortalecimento da musculatura, diariamente
2
. OBJETIVO: Identificar nas produções 

científicas da enfermagem a utilização da eletromiografia como instrumento de trabalho 

clínico. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que tem como 

finalidade agrupar e sintetizar, de forma sistemática e ordenada, resultados de buscas sobre 

um delimitado tema, favorecendo o aprofundamento do conhecimento no assunto a ser 

pesquisado
3
. Essa revisão seguiu o modelo proposto por Whittemore e Knafl

4
 (2005), em que 

é preciso seguir algumas fases para sua construção: fase de identificação do problema, de 

pesquisa bibliográfica, de avaliação, interpretação e análise e apresentação dos dados. 

Realizou-se a busca de dados, por meio do portal de periódicos da Capes, em novembro de 

2011, por meio da associação dos termos “electromyography” e “nursing” em todas as bases 

das ciências da saúde. A seleção dos dados obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: a) 
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artigos científicos disponíveis online na íntegra; b) estar nos idiomas: português, inglês e 

espanhol; c) abordar a eletromiografia de superfície; d) tratar de seres humanos adultos; e) ter 

como autor pelo menos um enfermeiro, f) ser publicado nos últimos 10 anos. Selecionando 

assim, entre os artigos que foram encontrados, aqueles que evidenciaram a enfermagem 

utilizando a eletromiografia. Desta forma, 11 artigos se enquadraram nos critérios de inclusão, 

sendo distribuídos nas seguintes bases: Academic Search Premier (01), Biomed Central 

Journals (01), CINAHL (01), Mary ann Lieberti (01), Medline 1948-presente (01), Medline 

Pubmed (03), Science Direct (02), e na Willey Online Library (01). RESULTADOS: Dos 

artigos selecionados sete foram publicados nos Estados Unidos, três no Reino Unido, e um na 

Finlândia, sendo que todos os artigos encontrados foram publicados no idioma inglês. Com 

relação ao ano de publicação, oito artigos foram publicados nos últimos cinco anos. Referente 

à atuação clínica da enfermagem, os textos apresentaram-se divididos nas seguintes áreas: 

saúde do adulto(6), saúde da mulher (3) e saúde do trabalhador (3). Quanto ao objeto de 

investigação, os estudos apresentaram: relato do desenvolvimento de técnicas de 

impermeabilização e os testes com equipamentos de telemetria e eletromiografia em mulheres 

saudáveis, grávidas e não grávidas; Comparação da capacidade dos socorristas em fornecer 

compressões de profundidade adequadas ao realizar ressuscitação cardiopulmonar, e 

avaliação dos níveis de fadiga e alterações na mecânica do corpo associados com esta 

realização; descrever as etapas de um ensaio clínico para avaliar a eficácia do auto 

monitoramento e do biofeedback, a fim de tratar incontinência urinária em mulheres. Também 

foi identificada pesquisa que trata da detecção de sinais elétricos usados em pesquisas no 

campo de energia do corpo humano, testando a EMG em um membro do grupo de pesquisa; 

avaliação da correlação clínica de sedação usando o índice bispectral em pacientes em 

ventilação e sedados em Unidade de Terapia Intensiva. Além da avaliação de pacientes que 

sofrem com espasticidade, utilizada em toda avaliação clínica diária, associando a 

eletromiografia; determinação das medições do músculo do assoalho pélvico entre as 

mulheres com bexiga hiperativa seca sintomática e assintomática e determinação da 

performance muscular do assoalho pélvico associado com escores de ansiedade, qualidade de 

vida e estresse. Foi identificado também o fornecimento de dados baseados em evidências no 

tratamento e gestão de anormalidades nos nervos e músculos, mediante queixas de dor 

lombar; investigação da reatividade fisiológica e reconhecimento para estímulos emocionais 

em pacientes ambulatoriais com esquizofrenia e em pacientes saudáveis; avaliação da 

atividade motora de um ponto gatilho miofascial latente, em um músculo antagonista durante 
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a contração isométrica dos músculos agonistas, em indivíduos saudáveis; e descrição da carga 

física de enfermeiros em diversas situações de cuidados e a conexão entre as características 

individuais e a carga de trabalho. Em relação à finalidade do uso da Eletromiografia, foram 

apontados o estudo do trabalho de parto disfuncional; a avaliação dos níveis de fadiga e 

alterações na mecânica corporal durante a realização de ressuscitação cardiopulmonar; a 

avaliação das características dos músculos do assoalho pélvico durante o repouso e a 

contração. Além destes, visualizar se o treinamento de biofeedback para tratar incontinência 

urinária estava sendo efetivo; determinar se a eletromiografia é capaz de detectar sinais 

elétricos que podem ser usados  na pesquisa do campo de energia humano; determinar como e 

em que escala a eletromiografia interfere nas medições no índice bispectral (BIS) em 

pacientes graves sedados e em ventilação internados na UTI; para avaliar e medir a 

espasticidade de indivíduos que sofrem com este distúrbio; a performance da musculatura 

pélvica entre mulheres com sintomas de bexiga hiperativa seca; se as medições 

eletromiográficas do músculo do assoalho pélvico tem relação com a ansiedade, qualidade de 

vida, e medidas de estresse; examinar o reconhecimento de emoções e as respostas 

fisiológicas de pacientes com esquizofrenia; avaliar a atividade da unidade motora de um 

músculo durante a contração; e medir a tensão muscular nos ombros, pescoço e esforço 

percebido através da contração voluntária máxima, em enfermeiros em diferentes situações de 

cuidados. CONCLUSÕES: A realização deste estudo permitiu identificar que a produção 

científica da enfermagem na relação ao uso da EMG tem sido direcionada para a avaliação 

comparativa entre a capacidade funcional muscular de indivíduos sadios e em situação de 

doença, como nos casos anteriormente citados de incontinência urinária, bexiga hiperativa, 

neuropatias, na esquizofrenia e em pacientes graves, internados em UTI. Já as situações de 

trabalho foram consideradas passíveis de provocar alterações musculares, tendo em vista que 

os distúrbios osteomusculares têm sido cada vez mais presentes entre a população brasileira e 

têm produzido sequelas debilitantes e incapacitantes que influenciam diretamente na 

qualidade de vida
5
. Desta forma, é possível relacionar o interesse da enfermagem em aplicar a 

eletromiografia na comparação da funcionalidade muscular nos diversificados grupos 

populacionais. Fato que demonstra a necessidade de ampliar os estudos brasileiros a respeito 

do uso do eletromiógrafo, para auxiliar no processo de identificação de possíveis alterações 

e/ou distúrbios osteomusculares. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O 

cuidado clínico de Enfermagem ao cliente com distúrbio muscular é constante nos diferentes 

serviços de saúde, devido ao grande número de pacientes acometidos por estes tipos de 
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patologia, dessa forma, a eletromiografia, pode ser útil no processo de trabalho do 

Enfermeiro, a fim de buscar alternativas específicas para prevenir essas lesões. 

 

 

DESCRITORES: Enfermagem, Eletromiografia, Avaliação em enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Inovações tecnológicas e repercussões no cuidado de Enfermagem. 
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ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: REPERCUSSÕES 

NA ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: De acordo com a reformulação na Política Nacional de Atenção às 

Urgências (PNAU) uma das diretrizes da Rede de Atenção às Urgências constitui-se na 

ampliação do acesso e acolhimento, contemplando a classificação de risco e a intervenção 

adequada e necessária aos diferentes casos demandados aos serviços de saúde
1
. Nesta 

perspectiva, que o Serviço de Emergência da Associação de Caridade Santa Casa do Rio 

Grande, implementou em 02 de janeiro de 2012, o atendimento Acolhimento com 

Classificação de Risco (ACR) com base no ACR implementado em Belo Horizonte (BH), 

com o intuito de qualificar e dar resolubilidade na atenção aos que procuram o serviço, 

promover transformações na forma e no resultado do atendimento aos usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS), sendo este um instrumento de humanização, reorganizador dos 

processos de trabalho
2
. O Sistema de Acolhimento com Classificação de Risco, foi 

implementado na cidade de Belo Horizonte baseado na portaria 2048 de 05 de novembro de 

2002, este, utiliza um protocolo que permite identificar e classificar a situação clínica de cada 

usuário que recorre ao Serviço de Urgência, sendo priorizado o atendimento na proporção da 

gravidade, e não mais por ordem de horário da realização das fichas de atendimento
 3

. Na 

Associação de Caridade Santa Casa do Rio Grande a ACR é realizada pela equipe de 

enfermagem, especificamente o enfermeiro, subsidiado por um protocolo composto de 

patologias clínicas, cirúrgicas e pediátricas, tendo este à responsabilidade de avaliar e 

classificar o paciente, propiciando assim um melhor fluxo do cliente que procura as portas de 

urgência/emergência para atendimento, atribuindo a ele uma pulseira onde suas cores 

(vermelho, laranja, amarelo, verde e azul) determinam o tempo de espera para o atendimento, 

variando da intervenção imediata (emergência) até o tempo de espera de seis horas (não 

urgente)
3,4

. OBJETIVO: Relatar as repercussões que a implantação do ACR acarretou no 

processo de trabalho da enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 
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experiência sobre as repercussões no processo de trabalho da enfermagem a partir da 

implementação do ACR. A implantação deste sistema deu-se através de uma ideia da 

administração da instituição hospitalar para oferecer um atendimento de melhor qualidade aos 

pacientes que entram no serviço de urgência/emergência. Sendo assim, foi constituída uma 

equipe organizadora agregando um coordenador do quadro clínico médico da instituição, um 

administrador, um médico da emergência e uma enfermeira responsável pelo setor. Esta 

estudou uma reforma física e estrutural da unidade, as exigências segundo as legislações, além 

da organização de treinamento para todos os enfermeiros que atuavam na unidade e mais os 

que foram contratados. Este treinamento foi realizado na Emergência do Hospital Conceição 

em Porto Alegre, que trabalha com este modelo assistencial desde fevereiro de 2011. Após 

cinco meses da prática deste sistema de atendimento observamos e relatamos neste trabalho as 

mudanças que consideramos significativas no processo de trabalho da Enfermagem. 

RESULTADOS: Os enfermeiros que realizam o ACR necessitam ter diversos conhecimentos 

tanto nos campos teóricos, práticos e técnicos que subsidiem decisões breves, com raciocínio 

clínico rápido, para que possam avaliar e classificar o atendimento do paciente, de modo a não 

prejudicar seu estado de saúde/doença
4
, intervindo e suprindo de forma adequada às 

necessidades tanto dos usuários como do serviço
5
. Com o desenvolvimento deste sistema de 

atendimento ampliamos e aprimoramos competências ao que se refere às habilidades de 

avaliação biológicas, sociais e psicológicas, aperfeiçoando também destreza no campo da 

comunicação, sendo esta fundamental para obter um bom resultado no processo de trabalho, 

em todos os campos de atuação, especialmente no que diz respeito ao acolhimento. Segundo 

Gatti, ao realizar o ACR, o profissional deve apresentar também a habilidade de intuição que 

se adquire com o tempo de experiência, sensibilidade e o uso da observação, estabelecendo 

assim de forma mais eficaz a ponte entre a teoria e a prática
5
. Além disso, outro ponto 

importante é que embora o número de trabalhadores não condiga com a elevada demanda do 

serviço de emergência, não cabe ao enfermeiro do ACR ser influenciado por estes fatores, 

devendo ser imparcial, seguindo o protocolo, porém ressalta-se a importância de ter uma visão 

de todo o processo de atendimento deste paciente, para melhor darmos suporte as suas 

necessidades. Somando-se às contribuições ao trabalho da enfermagem salientamos a 

comunicação estabelecida entre os enfermeiros do ACR e emergência como fator se suma 

importância à assistência ao usuário. Quando evidenciado uma situação que necessite uma 

intervenção mais rápida, como por exemplo, na identificação de episódios de alteração de 

sinais vitais, índices glicêmicos, o enfermeiro do ACR comunica diretamente o enfermeiro 
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responsável pela emergência. Ainda, o paciente pode ser reclassificado conforme sua 

necessidade ou agravamento de sua patologia. Contudo, destacamos como principal 

repercussão no processo de trabalho da enfermagem após a prática do ACR, o contato com o 

paciente que busca atendimento na unidade. Antes, devido à demanda e o modelo de 

atendimento, o enfermeiro somente tinha contato com o usuário, após o atendimento médico 

e, se houvesse alguma intervenção terapêutica solicitada, caso contrário, o mesmo entrava e 

saída da unidade, muitas vezes, sem o conhecimento da equipe de enfermagem. Com o ACR 

o enfermeiro tem a possibilidade de acolher, conhecer, avaliar e estabelecer prioridades de 

atendimento de todos os que procuram o serviço, permitindo deste modo um cuidado de 

enfermagem de melhor qualidade. CONCLUSÃO: Consideramos que as repercussões que a 

implementação do ACR trouxe ao processo de trabalho da enfermagem implicam de forma 

positiva ao usuário contribuindo com uma melhor qualidade na assistência prestada, 

humanizando o cuidado e garantindo a resolubilidade no atendimento. Os pacientes atendidos 

na emergência são favorecidos com fluxo de organização em seu atendimento o que 

proporciona a resolução mais rápida dos casos de urgência e emergência. Além disso, os 

enfermeiros atuantes neste processo avaliam que só acrescentaram ao seu desempenho 

profissional, com a ampliação e aprimoração de uma gama de conhecimentos que se fazem 

necessários para o desenvolvimento desta atividade. Contudo, ponderamos ainda que há 

muitos desafios a serem transpassados, porém estamos abertos à reflexão e a incessante busca 

por novos métodos e estratégias que viabilizem garantir cada vez mais atingir melhores 

resultados dentro do serviço de emergência, contribuindo assim com os objetivos 

preconizados pela PNAU. 

 

DESCRITORES: Acolhimento. Serviço hospitalar de emergência. Enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Inovações tecnológicas e repercussões no cuidado de enfermagem. 
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM E AS INCOMPATIBILIDADES 

FARMACÊUTICAS ENTRE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS POR 

VIA ENDOVENOSA  

 

Lizandro Pereira Miranda
1
, Vanessa Duarte Barros

2
, Aline da Cruz Strasburg

3
 

 

INTRODUÇÃO: Quando a saúde de uma pessoa encontra-se debilitada, se faz necessário 

uma acertada definição de seu diagnóstico associado a uma intervenção terapêutica adequada, 

para que a restituição do seu estado de saúde seja o mais breve possível, e dentre as 

intervenções terapêuticas mais utilizadas estão o uso do tratamento medicamentoso. Porém, 

no âmbito hospitalar, com o elevado crescimento de novos fármacos, vem sendo discutido os 

erros relacionados à utilização destas drogas, sejam erros de prescrição ou de administração, 

caracterizando um dos perigos mais comuns à segurança do paciente, que podem ocasionar 

prejuízos que vão desde a ocorrência de eventos adversos até o óbito
1,2

. Dentre as causas que 

atuam negativamente no estado clínico do paciente, relacionadas ao gerenciamento das drogas 

utilizadas em hospitais, encontram-se as interações medicamentosas. Estas são definidas 

como eventos clínicos em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro 

fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico ou ambiental, constituindo causa comum 

de efeitos adversos, podendo promover o aumento da toxidade de um fármaco ou reduzindo a 

sua eficácia
3
. As interações medicamentosas podem ser classificadas em: interação 

farmacocinética, quando o fármaco atua alterando de forma indesejada a relação da evolução 

temporal das concentrações de um fármaco obtidas em diferentes regiões do organismo 

durante e após a administração; interação farmacodinâmica, quando o fármaco altera os 

eventos resultantes no receptor ou outros sítios primários de ação, adicionando ou 

antagonizando seu efeito
4
; e a interação físico química ou incompatibilidade farmacêutica 

(IF), quando dois ou mais fármacos juntam-se exclusivamente por mecanismo físico químico, 

resultando em uma reação que modifica a atividade final do fármaco, reduzindo-o, 

inativando-o ou formando um novo conjunto de fármacos, sendo caracterizados por mudanças 

de cor, turvação e precipitação
3
, sendo esta última objeto de interesse do presente trabalho. 

OBJETIVO: Oferecer subsídios que permitam reflexões sobre as possíveis IFs entre os 
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medicamentos administrados por via endovenosa e os cuidados de enfermagem. 

METODOLOGIA: A partir da observação na prática profissional e estágios práticos em 

unidades de internação hospitalar em relação à administração de medicamentos surgiu por 

parte dos autores a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as possíveis IFs e os 

cuidados que a enfermagem pode desenvolver para evitar tais erros. Realizou-se uma busca 

em base de dados eletrônicos com enfoque na seguinte questão norteadora: quais os cuidados 

de enfermagem para evitar as IF em medicamentos administrados por via endovenosa? Foram 

encontrados dois artigos que tratam a temática específica na área da enfermagem. Já no 

campo farmacêutico foram encontrados diversos artigos que abordam as incompatibilidades 

físico-químicas e que salientam a importância de um trabalho multiprofissional. 

RESULTADOS: As interações farmacêuticas, também denominadas incompatibilidades 

farmacêuticas ou medicamentosas, são interações físico-químicas que ocorrerem in vitro, ou 

seja, fora do organismo, antes da sua administração
5
. Estas reações podem resultar em eventos 

como: alterações organolépticas (mudança de cor ou consistência, turvação, formação de 

cristais, floculação, precipitação); potencialização, diminuição ou inativação da atividade 

tóxica de um ou mais dos fármacos originais e até formação de novos compostos
5,3

. A IF é 

constatada como erro de medicação, podendo este, prejudicar a terapia medicamentosa, 

tornando-a insegura, entretanto, passível de prevenção através do conhecimento sobre 

fundamentos deste evento adverso que ocorre de 3 a 25% das terapias medicamentosas
6
. Para 

exemplificar as possíveis IF, um estudo objetivou identificar e quantificar as 

incompatibilidades físico-químicas entre medicamentos administrados através da via 

intravenosa em pacientes internados no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre e observar a possibilidade de orientações farmacêuticas para a 

administração dos medicamentos incompatíveis. Das 65 prescrições médicas analisadas, 51 

apresentaram incompatibilidade entre os medicamentos. Foram identificadas 177 

incompatibilidades entre 35 medicamentos diferentes, que levaram a 71 possibilidades de 

interação. Os medicamentos mais envolvidos nas incompatibilidades foram o Midazolam 

(18,1%) e a Insulina (10,5%). As incompatibilidades mais encontradas foram entre 

Midazolam e Piperacilina+Tazobactam (9,6%) e entre Insulina e Noradrenalina (7,9%) e 

concluíram que as incompatibilidades medicamentosas podem ser identificadas e evitadas 

com a presença do farmacêutico na unidade de internação, diminuindo a ocorrência de efeitos 

indesejáveis ao paciente
7
. Na prática hospitalar, ao observar o preparo e a administração dos 

medicamentos podemos evidenciar alguns procedimentos que predispõe a este tipo de 
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interação como, por exemplo, o uso de dispositivos intravenosos de única via para infusão de 

diversos medicamentos aprazados para o mesmo horário, diluição de substâncias em uma 

mesma solução ou recipiente e a exposição de fármacos fotossensíveis à luminosidade
8
. 

Assim, neste tipo particular de interação a equipe de enfermagem possui com certeza um 

papel importante no sentido de prevenir essas situações e evitar ou minimizar as ocorrências 

indesejáveis durante o procedimento, seja com os medicamentos de infusão contínua ou entre 

os medicamentos intermitentes
9
. O Conselho Federal de Enfermagem – COFEN determina a 

administração de medicamentos como uma responsabilidade legal da equipe de enfermagem, 

que requer conhecimentos de farmacologia relacionados ao tipo da droga, aliando teoria e 

prática
10

, além de conhecimentos de semiologia e semiotécnica, e avaliação clínica do estado 

de saúde do cliente
11

. A responsabilidade pela prescrição é da equipe médica, todavia, o 

enfermeiro necessita conhecer as fases da administração de medicamentos, com intento de 

prevenir erros
12

. Portanto, é imprescindível que a equipe de enfermagem, durante a 

terapêutica medicamentosa, observe e avalie sistematicamente as possíveis incompatibilidades 

farmacológicas, reações indesejadas, bem como interações medicamentosas, com o intuito de 

minimizar riscos ao cliente
13.

 Para assessorar e instruir a enfermagem quanto aos possíveis 

eventos físico-químicos, a equipe de farmacêuticos deve intervir junto as demais equipes de 

saúde, caracterizando desta forma um trabalho multidisciplinar
14

. CONCLUSÃO: Com esse 

trabalho podemos concluir que o conhecimento sobre os medicamentos administrados por via 

endovenosa é a melhor forma de evitar as IF por parte da enfermagem, já que está é a 

responsável pelo o aprazamento e infusão destes fármacos, além da necessidade de 

conhecimentos técnicos. Além disso, a realização de um trabalho multiprofissional, equipes 

de enfermagem, médicas e farmacêuticas, só tem a contribuir para a não ocorrência desses 

eventos. Embora haja publicações na área médica, farmacológica e algumas na área da 

enfermagem, estas se encontram voltadas as interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. 

Levando em consideração que o tema específico sobre IF é bastante complexo e ainda pouco 

conhecido pelos profissionais da área de saúde, este trabalho cogita o desenvolvimento de 

estudo mais aprofundado dentro do campo de atuação dos autores em busca de bases mais 

sólidas, com dados baseados em evidências, oferecendo espaço de discussão sobre o assunto 

com vistas a contribuir para a melhoria da assistência ao paciente e com o trabalho 

desenvolvido pela equipe de enfermagem.  

 



 

137 
 

DESCRITORES: Incompatibilidade de medicamentos. Cuidados de enfermagem. 

Enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Tema Livre 
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OS GRUPOS COMO ELO DO SABER ENTRE A COMUNIDADE E A 

ACADEMIA 
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1
; Juliana Lopes de Freitas¹; Carla Rosana Mazuko dos Santos²; 
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INTRODUÇÃO: Ao prestar assistência no Sistema Único de Saúde, o profissional de 

enfermagem compromete-se em prevenir, cuidar, recuperar, proteger e promover a saúde. 

Esta é definida como o completo bem estar do indivíduo e de sua comunidade e está além da 

simples ausência de doença 
1
. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como a sua estratégia 

prioritária para atingir seus objetivos, entre eles o de efetivar a integralidade na assistência. A 

equipe de saúde da família integra em sua rotina atividades programadas, atendimento à 

demanda espontânea e ações de promoção à saúde, desenvolvendo relação de vínculo e 

compromisso com a população assistida. Ao possibilitar o acesso universal a um serviço de 

qualidade e resolutivo, as unidades da estratégia caracterizam-se como a porta de entrada 

preferencial do sistema de saúde. Entre os fundamentos da Política Nacional de Atenção 

Básica 
2
 se destacam a valorização da continuidade e longitudinalidade do cuidado e o 

estímulo à participação popular e ao controle social. As ações educativas desenvolvidas visam 

interferir no processo saúde-doença, priorizando a resolução dos problemas de saúde mais 

frequentes, aumentando a autonomia da população em defesa da sua qualidade de vida. 

(PNAB). OBJETIVOS: O trabalho tem como objetivo apresentar as atividades de prevenção, 

manutenção e promoção da saúde desenvolvidas pela equipe de saúde da família em conjunto 

com as acadêmicas de enfermagem bolsistas do Programa de Educação pelo Trabalho – PET 

Saúde da Unidade Básica de Saúde da Família Castelo Branco I – Equipe Seis, relacionando 

as atividades desenvolvidas com as diretrizes do SUS e das políticas públicas de saúde. 

METODOLOGIA: Relato de experiência das acadêmicas de Enfermagem acerca da 

vivência nas atividades programadas na unidade, grupos, atividades na comunidade (fora do 

ambiente da unidade) e no atendimento à demandas espontâneas. RESULTADOS: Ao 
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participar do Programa de Educação pelo Trabalho (PET-Saúde), estabelecemos vínculo com 

a equipe e com a população. Conseguimos, então, atuar rumo ao alcance das diretrizes 

estabelecidas no Sistema Único de Saúde através do atendimento integral e humanizado. Na 

unidade em questão, são realizados grupos de gestantes, adolescentes, crônicos, diabéticos, 

puericultura, planejamento familiar e grupo do aniversário, que é realizado mensalmente com 

as crianças entre cinco e dez anos que comemoram seu aniversário naquele mês. Neste, 

organizado pelas agentes comunitárias de saúde, são realizadas brincadeiras e visa estimular a 

realização de atividade física pelas crianças, além de viabilizar uma festa coletiva com bolo e 

balões para os aniversariantes da faixa etária em questão que, muitas vezes, em consequência 

da condição financeira desfavorável, não tem condições de ter uma comemoração em casa. 

No grupo de gestantes, são desenvolvidas atividades de orientação para o ciclo gravídico 

puerperal pela enfermeira e pelas acadêmicas, estimulando o autocuidado e o cuidado ao 

recém nascido, instrumentalizando as gestantes para os cuidados fundamentais com o bebê, 

como aleitamento materno, higiene, cuidados com o coto umbilical e outros solicitados pelas 

participantes. É sempre realizada uma atividade educativa e uma atividade de artesanato com 

as agentes comunitárias de saúde, confeccionando objetos de decoração e organização como 

potes para hastes flexíveis e porta fraldas. No grupo de adolescentes, o tema é sempre 

escolhido pelos participantes para o encontro seguinte: são atividades variadas e interativas, 

sempre integrando a orientação em saúde. Esse grupo é realizado pela enfermeira, acadêmicas 

e agentes comunitárias de saúde. O grupo de crônicos é realizado pelo médico e acadêmicos 

de medicina, são realizadas orientações e estimulada a troca de experiências entre os 

participantes. No Planejamento Familiar, além da distribuição do anticoncepcional oral é 

sempre apresentado um tema relacionado à saúde da mulher, como por exemplo, o exame 

citopatológico de colo uterino, o câncer de mama e de colo de útero, as doenças sexualmente 

transmissíveis, o tabagismo, alcoolismo e uso de drogas ilícitas, a violência contra a mulher e 

as doenças crônicas. O grupo de puericultura é organizado por faixa etária com assuntos 

pertinentes à saúde e ao cuidado da criança, como as verminoses, a obesidade infantil e a 

vacinação. O grupo é previamente organizado e é prescrito e distribuído o anti-helmíntico 

para os filhos das mães participantes. A apresentação do tema é feita pela enfermeira e pelas 

acadêmicas de enfermagem. O grupo de realização de hemoglicoteste para os pacientes com 

Diabetes Mellitus é realizado pela enfermeira, técnica de enfermagem e acadêmicas de 

enfermagem. São fornecidas orientações individuais e acompanhamento dos pacientes e 

distribuída a insulina dos pacientes que fazem uso da medicação. Além dos grupos, a unidade 
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realiza como rotina as consultas médicas e de enfermagem de pré-natal, de puericultura, de 

crônicos e as visitas semanais agendadas da equipe técnica: enfermeira, técnica de 

enfermagem, médico e das acadêmicas de Enfermagem. CONCLUSÃO: Assim, como 

participantes e bolsistas do PET-Saúde a um tempo bem significativo, nos envolvemos 

ativamente em todas essas atividades, trocando saberes com a comunidade, e experiências que 

somente atuando nessa área e percebendo todas as peculiaridades, usando recursos de baixa 

tecnologia porém de elevadíssima complexidade,  vivenciamos e aprendemos 

conseqüentemente, a realizar a assistência ao cuidado de forma holística. Dessa forma, 

atuamos na prevenção, promoção e recuperação da saúde, conforme o preconizado pelo 

Ministério da Saúde em suas políticas públicas de saúde. CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Esse relato de experiência demonstra a participação das bolsistas do PET-

Saúde na assistência prestada à comunidade como um reflexo direto do que é ensinado e 

aprendido na Escola de Enfermagem acrescentado à vivência e à práxis da enfermagem na 

Saúde da Família. Pudemos experimentar, ao longo da nossa participação no programa em 

questão, a integração com a rotina da unidade, gerando compromisso com os profissionais e 

com a população assistida. Ao aplicar à prática o nosso conhecimento teórico das disciplinas 

do curso, geramos algo muito maior: a assistência holística, humanizada, interdisciplinar e 

integral à saúde de todas as faixas etárias e condições de saúde doença em um único espaço, 

entendendo a clientela como um todo: a unidade de Saúde da Família.  

DESCRITORES: Educação em Saúde, Saúde da Família, Enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde coletiva. 
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INTRODUÇÃO: Os cuidados mediados do recém-nascido (RN) são procedimentos 

realizados normalmente após a sua segunda hora de vida, e são efetuados somente após a 

certificação de que o bebê está adequadamente adaptado à vida extrauterina, ou seja, 

apresenta sinais vitais estabilizados.  Os cuidados necessitam ser realizados em um ambiente 

tranquilo e aquecido, com uma estrutura física favorável para a realização dos mesmos, 

devendo ser equipado com: balança, termômetro, estetoscópio, fita métrica, régua 

antropométrica, pia ou bacia para a realização do banho, torneira ou chuveiro quente, berço 

aquecido, material para a realização do curativo do coto umbilical e bancada para a realização 

dos cuidados. Para a realização de cada procedimento há uma técnica e ordem específica, 

priorizando sempre o conforto do bebê, mantendo o RN em uma temperatura estável
1
. Um 

aspecto importante a ser observado durante a realização dos cuidados ao RN é o 

acompanhamento e a orientação dos familiares no desenvolvimento deste processo, levando 

em conta que em certas circunstancias, os cuidados prestados são uma experiência 

completamente nova para a família e a puérpera, e que como profissionais da área da saúde 

temos o compromisso de esclarecer suas dúvidas e orientar em relação às técnicas corretas 

para cada cuidado e a forma de como proceder para que o RN tenha uma boa adaptação ao 

meio extrauterino. Pontos como a participação do pai junto aos cuidados, o apoio da família, a 

relação do binômio mãe-bebê, a realização do curativo do coto e do banho, o aleitamento 

materno exclusivo e em livre demanda são as principais orientações a serem dadas aos pais e 

familiares, visando sempre à saúde e a qualidade da adaptação do RN
2,3

. OBJETIVO: Relatar 

a experiência vivenciada em campo de estágio acerca dos cuidados mediatos ao recém-

nascido, visando uma melhor evolução profissional. METODOLOGIA: trata-se de um relato 
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de experiência, proveniente das atividades desenvolvidas em um dos campos de estágio da 

Disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente I, realizado na Maternidade do Hospital 

Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Júnior, na cidade de Rio Grande /RS, em um período de 

cinco semanas no primeiro semestre de 2012. RESULTADOS: A percepção obtida ao 

término do estágio foi positiva, pois conseguimos identificar a grande importância dos 

cuidados mediatos e como o profissional deve estar preparado para sanar dúvidas e ajudar os 

pais neste momento. Os cuidados prestados têm seu inicio na busca da puérpera no Centro 

Obstétrico (C.O.) junto com o RN para que os dois sejam encaminhados até a maternidade, 

quando for o caso de parto normal, ou na busca somente do RN no bloco cirúrgico em casos 

de partos realizados por cesariana. Neste trabalho apresentam-se os cuidados mediatos em 

uma situação de parto normal, onde a mãe já se encontra apta a participar dos cuidados com o 

RN. O RN é levado até a sala de banho, onde são realizados os cuidados na presença da mãe, 

se ela estivesse se sentindo em boas condições, caso contrário, os cuidados são assistidos por 

outro familiar, de preferencia o pai. Começamos os cuidados verificando sempre a 

temperatura do RN, mantendo o mesmo bem aquecido, assim como a temperatura do 

ambiente, após a certificação de uma boa temperatura, verifica-se a frequência respiratória e 

cardíaca, em seguida começamos a verificar as medidas antropométricas, os perímetros 

cefálico, torácico e abdominal, a estatura, o peso, todos estes dados são registrados no livro da 

sala de banho e na folha de sinais vitais do RN, após essas aferições iniciava-se o processo do 

banho. O banho deve ser realizado em sentido cefalo-caudal, sendo a cabeça lavada 

separadamente do restante do corpo, mantendo o mesmo coberto, por dois motivos: primeiro 

para evitar a perda de temperatura do RN e segundo porque durante o banho o RN geralmente 

relaxa quando imerso na água morna e eventualmente pode ver a evacuar ou urinar, assim 

usando essa técnica de banho evitamos contaminações. Com uma gaze molhada, fazemos a 

higiene de toda face, olhos, nariz, orelhas, boca e rosto em geral, logo após, com o RN ainda 

coberto, lavamos a cabeça com água corrente e podendo utilizar como auxilio na retirada de 

secreções que estão presentes em seu cabelo um pente com vaselina. Ao mesmo tempo em 

que se realizam esses procedimentos, aproveita-se para realizar as orientação e explicações 

aos pais e familiares em relação ás técnicas ali demonstradas, sempre salientando seu 

fundamento e importância.  Após a higiene da cabeça, realizamos a secagem da mesma e 

despimos o RN, para que possamos higienizar seu corpo. O estágio sendo realizado em grupo 

facilitou o aprendizado e proporcionou que pudéssemos disponibilizar as informações 

necessárias à família, pois uma aluna auxiliava a outra durante o preparo do banho e 
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organização do ambiente, enquanto quem iria realizar o banho retirava as roupas do RN, a 

outra colega preparava a água da pia de banho, salientava-se nesse momento para os pais ou 

familiares quando a manipulação do coto umbilical e das “moleiras”, não havendo motivo de 

receio, apenas cuidado. Lava-se a parte anterior do corpo e em seguida a parte posterior, 

sempre, buscando a interação da família com a realização dos cuidados. O bebê então é seco e 

começamos a realização do curativo do coto umbilical. Nesse momento explicamos para a 

mãe, pai, ou familiar o prazo médio em que o coto umbilical demora em secar completamente 

e cair, orientamos quanto à importância do curativo para a aceleração da secagem do coto e a 

prevenção de infecções. Com uma gaze embebida em álcool 70% se faz a limpeza do umbigo 

e em sua extensão e com uma gaze seca tiramos o excesso de álcool, prevenindo que o mesmo 

caia na pele integra causando algum dano. Com uma gaze seca e dobrada envolvemos o coto, 

pingando álcool apenas na extensão do umbigo, após realiza-se a administração conforme a 

prescrição médica da solução em forma de colírio- Credê, onde em casos de RNs do sexo 

masculino administra-se uma gota em cada olho, em caso de RNs do sexo feminino 

administra-se uma gota em cada olho e duas na vagina, é administrado de forma profilática, 

com o intuito de prevenir alguma infecção proveniente do parto. Após a realização desses 

cuidados o RN é levado até o berço aquecido para que seja vestido e sua temperatura seja 

mantida. Durante todo esse processo de cuidados, as orientações são muito importantes, tanto 

para que a mãe possa saber a forma correta de manipulação do seu bebê, quanto para o pai, 

que em certas ocasiões se mantém distante, para que nesse momento possa se aproximar dos 

cuidados, favorecendo assim a aproximação da mãe, do pai, e do bebê, haja vista que num 

período de tempo prolongado o bebê será a prioridade, e os pais acabam se esquecendo de sua 

relação como casal. CONCLUSÃO: As situações as quais fomos apresentadas nos demostrou 

a importancia da realização dos cuidados mediatos, deixando explicíto que estes 

procedimentos são de extrema importância, procurando proporcionar o melhor atendimento 

sendo evidenciado sempre a importancia do embasamento teórico para a realização da prática. 

Notamos muitas dúvidas advindas dos pais, e tais questionamentos devem ser esclarecidos o 

quanto antes, sob a forma de orientações. A enfermagem, como mantém esse contato mais 

prolongado com bebê, desempenha um papel de grande importância tanto na orientação dos 

pais e familiares, quando na detectação de possiveis problemas (patologias) neonatais, 

trabalhando em uma equipe multiprofissional, juntamente com a medicina, em caso de 

diagnóstico, com a nutrição, com o suporte do banco de leite, ou seja, sendo uma ponte entre 

o RN e os demais componetes da aquipe, sempre tendo uma base teorica abrangente, para a 
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possibilitação de diálogo com os mesmos. Em suma, o estágio realizado foi de extrema 

importância em nosso desenvolvimento acadêmico, proporcionando experiências únicas, 

contribuindo grandemente para o nosso crescimento profissional. 

 

DESCRITORES: Enfermagem, Rescém-Nascido, Cuidado. 

AREA TEMÁTICA: Temas livres. 
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SER ACADÊMICA DO CURSO DE ENFERMAGEM E PROFISSIONAL 

TÉCNICA EM ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Dionara Rodrigues Corrêa Pinheiro
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2
; Marina Soares Mota

3
, Giovana 

Calcagno Gomes
4
 

 

INTRODUÇÃO: A enfermagem vem enfrentando dificuldades no seu processo de trabalho, 

agravado pela falta de delimitação do papel do enfermeiro, seja dentro da própria profissão ou 

na ação conjunta com outros profissionais. A atuação do enfermeiro está alicerçada no 

modelo médico, caracterizado pela grande especialização e intervenção fragmentada. A este 

quadro agrega-se a também fragmentada composição da equipe de enfermagem, dividida em 

categorias, com o pessoal auxiliar e técnico representando a maior parte de seu contingente de 

trabalho. Ao realizar o curso técnico de enfermagem buscamos, primeiramente, desenvolver 

ações de cuidado ao paciente, em especifico os procedimentos. Ao desenvolver as ações 

diárias como profissional de enfermagem na área técnica visualizamos uma realidade 

diferente sobre o cuidado, pois realizávamos determinadas atividades que nem sempre 

sabíamos o porquê de sua realização. O trabalho na área da saúde pode ser extremamente 

complexo e dinâmico, fazendo com que os profissionais, ao iniciarem suas atividades, 

vivenciem diferentes aspectos em sua prática cotidiana
1
. Desta forma, durante esta trajetória 

de profissional técnico em enfermagem observamos a necessidade de ampliar nossos 

conhecimentos na busca de um fazer embasado no conhecimento cientifico. Assim, optamos 

pela formação universitária passando a cursar a graduação em enfermagem. Nos últimos anos, 

vem aumentando o número de profissionais que procuram ascensão no mercado de trabalho 

passando a enfrentar o desafio para tornar-se enfermeiro
2
. O momento de conciliar a família, 

o trabalho e os estudos torna-se difícil, há o enfrentamento da dicotomia entre o desejo de 
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superar-se, o risco da queda do desempenho no ambiente de trabalho e a cobrança da equipe 

de enfermagem e da família. O desempenho de inúmeras funções, familiar, profissional e 

acadêmica, faz com que constantemente estes profissionais/ acadêmicos apresentem a 

sensação de imperfeição, de que sempre há alguma tarefa ser cumprida, completando um ciclo 

de funções e atribuições diárias desafiadoras para quem vivencia este acumulo de atividade
3
. 

Assim, a questão que norteou este estudo foi: como é ser técnica de enfermagem e acadêmica 

do curso de enfermagem ao mesmo tempo? OBJETIVO: apresentar um relato de experiência 

sobre ser profissional e acadêmica do curso de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de 

um relato de experiência a partir das vivências de trabalhadoras/acadêmicas de enfermagem 

atuantes na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital Universitário Dr. 

Miguel Riet Corrêa Jr. no município de Rio Grande/RG. Estas possuem tempo de experiência 

como técnicas de enfermagem entre 2 anos a 16 anos e estão no quinto semestre do curso de 

enfermagem de uma Universidade privada, pois é a única que oferece o curso à noite, 

possibilitando que se concilie o estudo com o trabalho . RESULTADOS: Após a conclusão 

do curso técnico de enfermagem ingressamos no mercado de trabalho com a ideia de exercer 

um cuidado autônomo, entretanto, visualizamos uma realidade diferente.  Mesmo 

reconhecendo que na equipe de enfermagem, as ações do enfermeiro e técnico de 

enfermagem, são complementares, observamos que havia a necessidade, para poder alcançar 

o objetivo do cuidado integral e autônomo ao paciente, de aprofundar o conhecimento que 

possuíamos. A busca pelo domínio do conhecimento deu-se como forma de aprimorar o 

cuidado prestado a partir de uma reflexão diária sobre as ações desenvolvidas. Desta forma, a 

procura do curso superior surge como uma perspectiva de realização pessoal e profissional. 

Seguir trabalhando e estudando, passa a ser um desafio visto que envolve vários aspectos da 

vida como a área familiar, econômica e profissional. Dividir-se entre os diversos papeis, 

profissional/acadêmico/familiar torna-se uma tarefa árdua em que constantemente se é 

cobrado à melhoria de seu desempenho. A família mostra-se como fonte de apoio nos 

momentos de dificuldade, mas também há momentos que exigem a atenção visto que 

precisam adaptar-se à rotina do profissional técnico/acadêmico de enfermagem abrindo mão 

de momentos de lazer. No ambiente de trabalho observamos que há uma dualidade de 

opiniões e comportamentos sobre ter profissionais/acadêmicos de enfermagem como parte da 

equipe de enfermagem. Há parte da equipe que visualiza esta situação com rivalidade. 

Acreditando que esse profissional passará a questionar seu trabalho. Entretanto, há aqueles 

que procuram motivar o profissional/acadêmico a não desistir de alcançar seu objetivo. Com o 
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seguimento do curso observamos que passamos a compreender melhor a situação de saúde 

dos pacientes assistidos, reflete-se mais acerca do cuidado prestado e desenvolve-se a 

criticidade, não apenas realizando tarefas, mas compreendendo o porquê dos cuidados 

prestados. CONCLUSÃO: Conclui-se que a vivência profissional e acadêmica concomitantes 

apesar de cansativa e conflituosa em determinados momentos é desafiadora. Observa-se que 

há um ganho tanto para o profissional/acadêmico, quanto para o paciente, que passará a ser 

cuidado por profissionais cada vez mais competentes.  CONTRIBUIÇÕES / 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A dicotomia técnico de enfermagem e 

acadêmico de enfermagem é uma realidade cada vez mais presenciada nos serviços de saúde. 

Por isso precisa ser trabalhada pelos enfermeiros, chefes das equipes, de forma a otimizar a 

assistência a partir desta realidade, pois estes serão técnicos de enfermagem com maiores 

conhecimentos teórico e práticos e, no futuro, enfermeiros experientes e capacitados para o 

mundo do trabalho. 

 

DESCRITORES: Acadêmicos de enfermagem; Trabalhadores; Enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres. 
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INTRODUÇÃO: A Gangrena de Fournier, também conhecida como síndrome de fournier ou 

fasceíte necrosante é uma patologia rara que se caracteriza pela necrose ampla do tecido 

celular subcutâneo e fáscia, acompanhado por toxicidade sistêmica grave e gangrena 

progressiva da pele
1-3

. Esta doença acomete indivíduos de ambos os sexos, de qualquer faixa 

etária, contudo atinge com mais freqüência homens, diabéticos, imunossuprimidos, 

alcoólicos, tóxico dependentes, portadores de enfermidades vasculares periféricas ou 

neoplásicas, desnutridos graves e mulheres grávidas, principalmente durante o segundo e 

terceiro trimestres e no pós-parto
2
. Atinge qualquer parte do corpo, porém é mais comum na 

parede abdominal, extremidades e períneo
1
. Os sinais e sintomas geralmente começam no 

sétimo dia após o início do processo infeccioso, com desconforto, sensações dolorosas, mal 

estar, febre alta acompanhada de calafrios e sudorese. Com a evolução, o eritema espalha-se 

difusamente com áreas de endurecimento da derme, eritema, formação de bolhas, permitindo 

que a infecção se dissemine pela fáscia, progredindo para ferida e necrose
3
. O índice de 

mortalidade está relacionado com a precocidade no diagnóstico e tratamento adequado
1
. É um 

quadro dramático até mesmo para os profissionais da área de saúde, pois a situação clínica 

exige cuidados especiais. O tratamento clínico inclui além da antibióticoterapia, suprimento 

nutricional e cuidados de enfermagem
1,2

. OBJETIVO: Assim este estudo consiste em 

descrever a assistência de enfermagem proporcionada a uma paciente portadora da doença 

síndrome de fournier. METODOLOGIA: caracteriza-se por um estudo de caso do tipo 

exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado em um hospital de 
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ensino, onde presta atendimento para a rede pública e privada, localizado no município de 

Pelotas - RS, durante o mês de novembro de 2010. Este estudo refere-se a uma análise 

minuciosa de um caso individual que explica a dinâmica e a patologia da síndrome de 

fournier, uma vez que o estudo de caso possibilita obter conhecimento do fenômeno estudado 

com a pesquisa de um único caso. O sujeito do estudo foi uma mulher (L. I. A. S) de 52 anos, 

natural do município de Pelotas/ RS, casada, dona de casa, possui o ensino fundamental 

incompleto, com diagnóstico médico de Grangrena de fournier. Como tecnologia científica 

para coleta de dados utilizou-se a sistematização de assistência de enfermagem – SAE
4
. A 

entrevista qualitativa foi o método de investigação adotado, pois é um recurso importante, 

podendo ser construída de diferentes maneiras, porém sempre vista como um encontro social, 

além de dispor de características importantes como a intersubjetividade, fundamental na 

obtenção de informações mais íntimas da pessoa informante. Foram obedecidos os preceitos 

éticos e legais contidos na Resolução 196/96. RESULTADOS: A paciente portadora da 

síndrome de fournier, estudada, relata ser hipertensa há quatro anos, é diabética do tipo II, foi 

tabagista por 35 anos e está a mais ou menos um ano sem fumar. Fazia o uso de captopril 25 

mg e glibenclamina três vezes ao dia. Paciente internou no Pronto Socorro de Pelotas no dia 

20 de agosto de 2010 com episódios de vômitos, febre e calafrios, há quatro dias. Chegou 

desorientada. Na emergência, foi diagnosticado cetoacidose diabética e abscesso vulvar com 

faceite da região inguinal. No dia vinte e um de agosto a paciente foi submetida a um 

desbridamento da faceite necrosante e após encaminhada a Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI). No dia 30 de agosto foi realizado um novo desbridamento com retirada de fibrinas e 

tecidos desvitalizados. Atualmente continua internada na clinica medica do hospital 

universitário para recuperação, apresentando um quadro de evolução satisfatório. Em 

evolução de enfermagem do dia 25/11/2010 paciente encontra-se acamada, respirando ar 

ambiente, consciente, orientada, pele hidratada e corada, hipertérmica, hipertensa, 

normocárdica e eupnéica. Emagrecida, porém menciona boa aceitação da dieta, referiu algia 

ao movimentar-se, abertura ocular espontânea, pupilas isocóricas, couro cabeludo limpo e 

cabelos desidratados, nariz sem coriza e sem desvio de septo, fala normal, boca com dentição 

própria, no entanto apresentando várias caries dentarias. Pescoço com boa movimentação. 

Tórax simétrico, mamas simétricas sem dor à palpação; abdome flácido, sem alterações na 

pele; cóccix apresenta uma lesão central de pequena dimensão, em processo de epitelização; 

lesão na região perineal do lado esquerdo de grande porte decorrente do desbridamento da 

faceíte necrotizante em fase de cicatrização. Membros inferiores sem edema ou lesão e com 
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os movimentos preservados. A mesma mantém acesso venoso periférico, no membro superior 

direito e sonda vesical de demora. Evacuações presentes no período. Medicada conforme 

prescrição médica. Segue sob observações e cuidados de enfermagem. Alguns dos 

diagnósticos de enfermagem identificados foram: Conhecimento deficiente relacionado à 

alimentação, cuidado com as extremidades, complicações da doença, prática de exercícios de 

forma correta; Integridade da pele prejudicada relacionada à imobilidade secundaria a leões 

do tecido epidérmico e dérmico, a alterações por infecção bacteriana; Risco para infecção 

relacionado a procedimentos invasivos e conhecimentos insuficientes para evitar a exposição 

a patógenos; mobilidade física prejudicado relacionada a restrições decorrentes do pós- 

cirúrgico e a presença de dor; déficit no autocuidado: banho e/ou higiene relacionado aos 

danos músculos esqueléticos; Risco de infecção relacionada à Doença crônica, procedimento 

invasivo (insulinoterapia). Risco de lesão relacionada à micro e macrovascular, perfil 

sanguíneo anormal (hiperglicemia); Risco para quedas relacionado a agentes anti-

hipertensivos, mudança na glicemia pósprandial; Risco de integridade da pele prejudicada 

relacionada a alterações metabólicas fatores mecânicos (uso de instrumento cortante na 

presença de deficiência visual), sensibilidade tátil alterada; Dentição prejudicada relacionada 

a barreiras culturais, perda dos dentes e higiene inadequada; Dor aguda relacionada à agente 

lesivo (biológico), agente lesivo físico e relato verbal (de dor); Risco Controle ineficaz do 

regime terapêutico relacionado a Déficit de conhecimento; Ansiedade relacionada à lesão 

repentina, aos tratamentos, a incerteza dos resultados, da dor, às mudanças no estado de saúde 

que requer transformação no estilo de vida e estresse
4,5

. Intervenções de Enfermagem: 

acolhimento e estabelecimento do diálogo aberto, considerando os problemas decorrentes da 

hospitalização e da doença; esclarecimento da doença; encorajamento do paciente e familiares 

a se envolverem nos cuidados; incentivar ao processo de aprendizagem e desenvolvimento; 

orientações sobre noções de higiene geral; incentivar e auxilio a atividade, dentro dos limites; 

incentivar a nutrição adequada; orientar sobre a realização dos cuidados com a pele; realizar o 

curativo utilizando as técnicas assépticas; realizar dos cuidados de forma planejada e balizado 

pelas necessidades, proporcionando um atendimento integral; avaliar e monitorar o paciente; 

garantir acesso intravenoso; administrar todos os medicamentos prescritos; coletar amostras 

laboratoriais; Assistir a família com apoio, esclarecimento, orientação conforme normas 

rotinas; Monitorizar o estado de hidratação; Estimular a deambulação quando possível; 

Observação e anotar sinais e sintomas; Estimular a alimentação e ingestão de líquidos; 

Orientar paciente e acompanhante quanto a coleta de material para exames; realizar a 



 

152 
 

mudança de decúbito de duas em duas horas para evitar ulceras de pressão; realizar educação 

em saúde com o paciente e familiares; lavar a base da lesão com soro fisiológico; Administrar 

medicação para dor antes dos curativos; Realizar curativos com calma evitando provocar dor 

e agressão à lesão. Usar Soro Fisiológico morno mais vaselina líquida para remoção de 

gases
4
. CONCLUSÃO: Como esta Síndrome se trata de uma doença mutiladora, que 

acarretará problemas na sua auto-imagem, resultando em sentimento de perda, medo e 

insegurança, é de suma importância que a equipe de enfermagem, por se encontrar mais 

próxima ao paciente, esteja aberta ao diálogo, a fim de esclarecer suas dúvidas dando-lhe um 

suporte clinico e emocional necessário. Do mesmo modo, por parte da recuperação 

permanecer a cargo da enfermagem e depender dos cuidados prestados, se faz necessário que 

a equipe de enfermagem tenha pleno conhecimento da patologia, caso a equipe não saiba 

identificar sinais de complicação da doença isso acarretara em prejuízo para o paciente.  

 

DESCRITORES: Gangrena de Fournier, Diagnóstico de Enfermagem, enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Inovações tecnológicas e repercussões no cuidado de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO: O sofrimento moral (SM) pode ser entendido como dor ou angústia que 

pode afetar a mente, o corpo ou as relações interpessoais no ambiente de trabalho, em resposta 

a uma situação na qual a pessoa reconhece sua responsabilidade moral diante dos conflitos e 

faz um julgamento moral sobre a conduta correta, porém sente-se impotente para executá-la 

por constrangimentos, forças opositivas, reconhecendo como inadequada sua participação 

moral
1,2

. O SM apresenta como causas usuais de ocorrência, nas equipes de enfermagem, o 

baixo número de trabalhadores associado à alta demanda de cuidados, à falta de tempo para 

realização das atividades e ao exercício de poder capaz de inibir uma ação moral, política, 

institucional ou de ordem jurídica
1
.  Embora sofrimento possa ser experimentado por aqueles 

que trabalham em cuidados de saúde, principalmente atrelado a altas demandas de trabalho e à 

exigência constante de produtividade, o SM se refere ao fenômeno do sofrimento associado a 

dimensão ética dos cuidados na prática da saúde. Quando profissionais de enfermagem e 

demais profissionais de saúde enfrentam limitações em suas capacidades para a prática ética, 

sentindo-se forçados a comprometer seus valores e normas pessoais, podem experimentar 

SM
3
. Ao mencionar o termo ética, compreendendo a necessidade dos profissionais de 

enfermagem buscarem a elaboração de uma ética de sujeitos ativos e de amplas 

possibilidades, definidas principalmente pelas relações consigo próprio, verificamos que essas 

questões conduzem a necessidade de uma compreensão mais ampla do SM. Ao refletir sobre 

o SM e os problemas da profissão, verificamos algo maior do que uma análise de como as 

relações de poder se constroem e desconstroem na enfermagem e na saúde, avançando para o 

modo como os profissionais da enfermagem se transformam em sujeitos, se subjetivam e se 

constroem como seres éticos
4
, percebendo o SM e enfrentando, ou não, os problemas morais a 
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ele relacionados. OBJETIVO: analisar a frequência e intensidade de sofrimento moral 

vivenciado por trabalhadores de enfermagem do sul do Brasil contemplando elementos do seu 

cotidiano profissional. METODOLOGIA: Pesquisa quantitativa do tipo survey, exploratória 

descritiva e de delineamento transversal. Foram sujeitos dessa pesquisa, enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e auxiliares de enfermagem de dois hospitais localizados no sul do Brasil – 

um público (H1), e um filantrópico (H2), compreendendo 247 trabalhadores de enfermagem. 

A coleta dos dados ocorreu de setembro de 2010 a abril de 2011, através de questionário auto-

administrado. O tamanho amostral foi definido por fórmula matemática específica
4
, 

estabelecendo-se o número mínimo de 245 sujeitos para garantir a confiabilidade estatística 

do estudo. Foram entregues 350 questionários aos trabalhadores de enfermagem dessas 

instituições, retornando 291, o que representou 83,14%. Após foram excluídos 44 

instrumentos, por apresentarem incorreção na marcação das questões, totalizando 247 

questionários. O questionário utilizou uma escala tipo Likert de sete pontos, variando de (0) 

para nunca ocorrer ou nenhuma frequência, a (6) para sofrimento muito intenso ou muito 

frequente. O questionário foi aplicado em duas versões; uma para os enfermeiros e outra aos 

técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. O instrumento final desta pesquisa foi 

validado em cinco constructos. Os dados foram analisados utilizando-se o software estatístico 

SPSS versão 13.0. A pesquisa somente foi realizada após parecer favorável do Comitê de 

Ética e Pesquisa (Parecer 70/2010). RESULTADOS: A amostra foi constituída por 47 (19%) 

enfermeiros, 31 (12,5%) auxiliares de enfermagem e 169 (68,5%) técnicos de enfermagem, 

sendo 212 (86,0%) do sexo feminino. Em relação à idade, 129 (52,2%) trabalhadores de 

enfermagem tinham idade superior a 30 anos, aproximando-se da maturidade. O tempo de 

trabalho na profissão teve a média aproximada de 6 anos (5,8). O tempo médio de atuação 

desses profissionais na sua instituição hospitalar foi de 4 anos. Em relação a qualificação 

profissional, 72,3% dos 47 enfermeiros investiu na sua qualificação profissional, tendo entre 

esses, mestres e especialistas. Em relação aos técnicos e auxiliares das duas instituições, 

70,5% concluíram apenas o seu curso de formação inicial. Ao serem questionados sobre 

abertura ao diálogo, no H1, 68,6% dos sujeitos afirmam que sua instituição era aberta ao 

diálogo, enquanto que apenas 31,1% dos sujeitos da instituição H2 reconheciam essa 

característica em sua instituição. As médias de intensidade de SM variaram de (3,77) a (4,37) 

e as frequências de ocorrência de situações que conduzem ao SM variaram de (1,98) a (2,57). 

Em relação ao tipo de unidade de atuação, evidenciou-se que o SM é percebido com maior 

intensidade pelos trabalhadores que atuam em unidades SUS. Mediante análise fatorial, foram 
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obtidos cinco constructos: falta de competência na equipe de trabalho; negação do papel da 

enfermagem como advogada do paciente; negação do papel da enfermagem como advogada 

do paciente na terminalidade; condições de trabalho insuficientes; desrespeito a autonomia 

do paciente.
 
DISCUSSÃO: A falta de competência na equipe de trabalho constituiu-se o 

constructo que apresentou a maior percepção de SM nos trabalhadores. Essas situações 

demonstram que, para os profissionais de enfermagem, suas ações não devem estar pautadas 

apenas no seguimento de condutas ou regras, mas, em algo mais intenso e profundo
5
. Em 

relação ao constructo que causa maior efeito na percepção de SM, mediante a realização do 

modelo de regressão, identificamos que desrespeito a autonomia do paciente alcançou a 

maior média no estudo, seguido do constructo condições de trabalho insuficientes. Em 

relação ao hospital 2, diversas situações podem estar associadas à percepção diminuída do 

SM, podemos citar, além da menor abertura ao diálogo institucional, menor relação 

profissional-leito, maior carga horária de trabalho semanal e a menor qualificação dos 

profissionais. Em contrapartida, o hospital 1, destacamos que o desrespeito a autonomia do 

paciente apresenta-se como o constructo de maior intensidade de percepção de SM. Nesse 

sentido, consideramos que os trabalhadores dessa instituição, devem receber, maior incentivo 

à qualificação profissional com um programa de progressão funcional e estímulo salarial, uma 

maior relação de profissionais por leito, menor carga horária semanal de trabalho, maior 

abertura ao diálogo. De acordo com a categoria profissional, ocorre uma maior intensidade de 

percepção do SM nos profissionais enfermeiros no constructo negação do papel da 

enfermagem como advogada do paciente na terminalidade. Constatamos, também que apenas 

29,5% dos técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem investiram em sua formação 

profissional após o término de seu curso de formação inicial. Uma barreira identificada para 

os profissionais de enfermagem compreenderem a importância de agirem coletivamente, e de 

quanto o seu conhecimento profissional poderia modificar a realidade e a educação em 

enfermagem
6
. Outra situação de destaque é a relação da instituição aberta ao diálogo com 

chefias e equipes, foi identificado que a instituição aberta ao diálogo se reflete em maior 

abertura ao diálogo com chefias e equipes, conforme indicaram os resultados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Ambientes hospitalares com organizações distintas podem ser 

relevantes para as diferenças identificadas quanto a percepção do SM, uma vez que uma 

maior abertura ao diálogo, liberdade para agir, resolutividade, estabilidade profissional, maior 

relação de trabalhadores de enfermagem por leito, melhores salários, entre outros, contribuem 

para uma maior percepção e enfrentamento das situações que conduzem ao SM. No trabalho 
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da enfermagem o SM parece estar associado à necessidade de constantes indagações, 

discussões e reflexões entre as equipes. Ainda, destacamos a percepção distinta de 

enfermeiros frente ao SM que, em comparação aos técnicos e auxiliares de enfermagem, foi 

tanto mais intensa quanto mais frequente e, a importância de investimento na qualificação dos 

profissionais de enfermagem, de modo a contribuir em seu fortalecimento para uma atuação 

competente e ética. CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Verificou-se com o 

trabalho que a enfermagem necessita ultrapassar as dimensões de imobilismo que, por vezes, 

se encontra, buscando formas concretas de modificação dos ambientes de trabalho resultantes 

do exercício de relações de poder e resistência, numa perspectiva ética e de relações 

construídas no coletivo. 

 

DESCRITORES: Enfermagem; Ética de Enfermagem; Esgotamento profissional. 

EIXO TEMÁTICO: Temas livres 
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INTRODUÇÃO: Em 2010 foi criada na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), a 

Residência Multiprofissional Em Saúde da Família (RMSF) a qual se caracteriza por uma 

modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu que é estruturada por formação em 

serviço. Constitui-se em um programa de colaboração entre saúde e educação que abrange 

três categorias profissionais: Enfermeiros, Psicólogos e Educadores Físicos.  Um dos 

objetivos do programa é que o residente seja inserido em sua prática em uma Unidade de 

Saúde da Família e em sua comunidade adstrita. As Unidades de Saúde da Família atendem 

um território delimitado, possibilitando a criação de vinculo com os moradores.  Nesta 

perspectiva, umas das atividades que a residência propõe é a realização do diagnóstico 

comunitário para promover a inserção do residente na realidade social, econômica e cultural 

da comunidade. Esta atividade tem a finalidade de diagnosticar vulnerabilidades, problemas 

prevalentes, situações de risco, para melhor compreensão de necessidades, estabelecimento de 

vínculos e organização das ações. E assim contribuir, para o planejamento e implementação 

de cuidados, educação, promoção, proteção e recuperação da saúde com parcerias 

multiprofissionais baseados na realidade local. O processo de planejamento para a realização 

do diagnóstico comunitário está norteado por princípios do SUS:  Respeitar a familia quanto a 

sua cultura e hábitos, fundamentado na equidade; Ampliar o olhar  para diferentes recursos 

existentes na comunidade e na rede, visando a integralidade; Verificar o acesso aos serviços, 

conhecimento, existência destes, etc. tendo como referência a universalidade. Este processo 

exige a humanização ao pensar na abordagem as familias e participação popular, que implica 
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em colocar os moradores como atores do processo do diagnóstico comunitário. OBJETIVO: 

Realizar o diagnóstico comunitário do território que a Unidade Saúde da Família a qual os 

residentes estão inseridos abrange. METODOLOGIA: Local de estudo: A comunidade 

adstrita da Unidade de Saúde da Família no município de Rio Grande, onde os residentes 

realizam sua prática. Recursos humanos: O diagnóstico Comunitário esta sendo realizado 

pelos residentes da turma de 2012. Este trabalho está sendo desenvolvido através de dados 

primários obtidos por meio de informações coletadas com os Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), Equipe da unidade e através de um questionário previamente elaborado pelos 

residentes com questões norteadoras. No território em questão existe cerca de 2.100 famílias, 

o questionário será aplicado pelos residentes a 10% das famílias da comunidade totalizando 

210 domicílios que serão escolhidas aleatoriamente por rua onde em todas as ruas da 

comunidade serão visitados em média 10 domicílios pertencentes a esta, sendo abordada a 

residência onde houver maior facilidade de acesso (morador acordado, disponibilidade e 

vontade de responder ao questionário e etc.).  A percentagem de 10% foi escolhida de acordo 

com o número de recursos humanos, já que o questionário será aplicado pelos residentes da 

primeira turma.  Através de uma reunião os 4 residentes da nova turma, acordaram em sortear 

por meio de papéis, as ruas contemplando as duas equipes existentes na unidade,  onde será 

utilizado o mapa da comunidade feito pelos residentes para localização. Serão visitados todos 

os domicílios por dupla de residentes, pensando em garantir a segurança dos aplicadores. Será 

respeitada a vontade do morador em recusar participar do questionário, quando houver uma 

recusa este domicilio não será contabilizado nos 10% da amostra.  As respostas dos 

questionários serão anotadas por um residente, enquanto outro aplica as questões. As 

variáveis do questionário são: Questões abertas, afim de não influenciar nas respostas, e por 

fato que cada individuo entende saúde de forma diferente. Segundo a lei orgânica 8080/90 que 

regulamenta o SUS a saúde tem fatores determinantes e condicionantes como: saneamento 

básico, meio ambiente e acesso aos bens e serviços essenciais. Serão abordados, aspectos 

positivos, dificuldades e soluções do ponto de vista do entrevistado, em relação à 

comunidade. RESULTADOS: Foram coletados dados de origem secundária através das 

informações do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ).  Foi realizado o mapeamento da comunidade com inserção dos dados coletados com 

os ACS e exploração do território a fim de conhecer espaços comunitários, zona de riscos, 

vulnerabilidades e potencialidades da comunidade e feito registro fotográfico da comunidade. 

A coleta dos dados através dos questionários está sendo realizada.  Os residentes tiveram a 
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ampliação do conhecimento sobre diagnóstico: importância, formas de abordagem, novo olhar 

para a realidade, planejamento de atividades, formação de equipe que estão obtendo por meio 

das leituras, reflexões, discussões, coletas de dados etc. O diagnóstico comunitário é um 

processo avaliativo das questões sócio epidemiológicas e de saúde de um espaço delimitado. 

Ele conta com a participação de diversos atores, entre eles a Equipe técnica da Unidade de 

Saúde da Família, os ACS, os moradores e os residentes que fazem o levantamento dos dados. 

O processo do diagnostico pode ser feito através de visitas domiciliares, reuniões, 

capacitações, eventos, encontros, grupos entre outros. O ideal é que a comunidade participe e 

exponha seu ponto de vista, suas perspectivas e opiniões de fragilidades e potencialidades, o 

que considera um problema, como o lixo, os animais soltos, falta de pavimentação, 

dificuldade de acesso à unidade de saúde, hipertensão, diarreia. E o que acha que pode ser 

melhorado, podendo sugerir modos de intervir nestes aspectos. É um meio de a comunidade 

expor suas percepções e opiniões, fortalecendo a identificação das reais necessidades da 

população e a partir disso os residentes possam estudar pesquisar e realizar o planejamento 

das atividades a serem desenvolvidas com foco na melhoria das situações de riscos e 

vulnerabilidades, explorando entre outros as potencialidades dessa comunidade, articulando 

para que os mesmos possam ter conhecimento e autonomia para a promoção de saúde e o 

auto-cuidado. No diagnóstico é feito o mapa que mostra os limites das áreas de atuação de 

equipes de Saúde da Familia, dinâmica social e recursos envolvidos espaços construídos no 

território e que as pessoas frequentem – igrejas, escolas, associações de bairro, clubes, 

espaços de lazer, estações de transporte público etc.. Espaços produtivos de interesse para a 

vigilância em saúde – Ferros-velhos, borracharias e espaços para a habitação (domicílios). 

CONCLUSÃO: Um dos princípios de reorganização da Estratégia Saúde da Familia no 

Sistema Único de Saúde (SUS) é a substituição do enfoque de doença pelo enfoque território-

população, prevenção e promoção de saúde. Assim, uma das mais importantes tarefas no 

processo de conhecimento do território é identificar e reconhecer as diferenças internas, as 

desigualdades socioeconômicas das populações que habitam os espaços geográficos e 

situações de risco para a saúde. O Programa Residência Multiprofissional Saúde da Família 

tem como objetivo formar um profissional qualificado, crítico, com capacidade resolutiva 

para os problemas dos usuários e trabalhadores da saúde, o diagnóstico comunitário facilita na 

obtenção de informações como vulnerabilidades e necessidades reais da comunidade a fim de 

obter melhor planejamento das ações e promoção de saúde. CONTRIBUIÇÕES/ 

IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O profissional enfermeiro precisa se 
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qualificar para atender as necessidades da população e conseguir desenvolver seu trabalho 

com olhar amplo, baseado nos princípios e diretrizes do SUS. A Estratégia Saúde da Família 

requer profissionais competentes, com habilidades e capacidade de resolução dos problemas 

de saúde. Para a construção de um pensamento crítico e inovador é preciso conhecer a 

realidade e as verdadeiras necessidades, assim a residência ao propor o diagnóstico 

comunitário promove essa qualificação do enfermeiro e o prepara para atuar de acordo com as 

prioridades do SUS. Tanto para o enfermeiro como para a equipe, a qualificação exige 

educação permanente. O diagnóstico é um meio de educação permanente.  Também pode ser 

uma contribuição para o conselho local, pois apresenta necessidades colocadas pela 

população. 

DESCRITORES: Residência Multiprofissional; Estratégia Saúde da Família; Diagnóstico 

Comunitário.  

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres – Saúde Pública. 
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CARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR EM 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS EM UM CENTRO DE 

REFERÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: A violência praticada pelos pais contra os filhos é considerada, no Brasil, 

como um sério problema de saúde pública, além de se constituir em violação de direitos 

humanos. Atinge um grande número de crianças e adolescentes que estão expostas a abuso 

físico, sexual, psicológico, negligência, desprezo, discriminação
1-2

 (Brasil, 2008; Minayo, 

2006) e outros capazes de provocar uma verdadeira “mutilação” na condição humana. De 

acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) de 2000 a 2005, foram 

contabilizados 437 mortes de crianças em consequências de atos violentos dentro dos lares. 

Para a Sociedade Internacional de Prevenção ao abuso e Negligência na Infância (SIPANI), 

12% dos 55,6 milhões de crianças brasileiras menores de 14 anos são vítimas de alguma 

forma de violência intrafamiliar por ano no Brasil. O número corresponde a uma média de 18 

mil crianças agredidas por dia
3
. Trata-se, portanto de um problema capaz de comprometer a 

saúde e o desenvolvimento global de um ser humano, desencadeador de problemas sociais, 

físicos e emocionais que repercutem durante toda a vida e, é responsável por inúmeras mortes 

físicas e emocionais
2
. É importante salientar que embora o número de denúncias tenha 

aumentado relativamente nos últimos anos, é preciso considerar que a subnotificação é uma 

limitação séria quando se trata de violência intrafamiliar e, portanto, os dados oficiais não 

revelam a exata dimensão do problema enfrentado pelas crianças e adolescentes. Assim, os 

casos notificados apresentam grande importância, pois é por meio deles que a violência ganha 

visibilidade, permitindo o dimensionamento epidemiológico do problema e a criação de 

políticas públicas voltadas a sua prevenção. A partir dessas considerações, este estudo foi 

desenvolvido com o OBJETIVO de conhecer o perfil da violência intrafamiliar em crianças e 

adolescentes registradas pelo Centro de Referência Especializado em Assistência Social – 

(CREAS – Serviço Sentinela) na cidade de Rio Grande/RS. Especificamente busca-se a) 
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identificar a modalidade de violência mais frequente; b) traçar um perfil de crianças e 

adolescentes vítimas de violência atendida neste serviço quanto ao sexo e faixa etária c) 

identificar quais são os principais agressores d) identificar a área geográfica com maior índice 

de registros de violência no município. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

exploratório – descritivo documental com abordagem quantitativa realizado no Centro de 

Referência Especializado em Assistência Social (CREAS – Serviço Sentinela), em Rio 

Grande/RS. O CREAS, alvo dessa pesquisa, foi instalado no município em 2002, sendo 

atendidas diariamente denúncias das mais variadas modalidades de violência contra crianças e 

adolescentes entre zero e dezoito anos, idosos e mulheres. É um serviço destinado ao 

atendimento e proteção de crianças e adolescentes entre zero e dezoito anos, idosos e 

mulheres vítimas de violência. Foram consultados os registros de ocorrência de violência 

contra crianças e adolescentes no período de janeiro de 2002 a agosto de 2011, contabilizando 

1100 prontuários. As variáveis estudadas foram: faixa etária, sexo, área geográfica, tipo de 

violência, vinculo com o agressor. A coleta de dados foi realizada por meio de informações 

contidas em formulário próprio do serviço que serviram para subsidiar a pesquisa no sentido 

de mostrar o “retrato” da violência intrafamiliar no município. Os dados foram anexados em 

um banco de dados e analisados com o auxilio do Microsoft Office Excel 2007. É importante 

registrar que a pesquisa só iniciou mediante a autorização da coordenadora do serviço, no qual 

foram obedecidos os aspectos éticos da pesquisa, através do anonimato referente aos dados de 

identificação dos envolvidos, sendo então firmado o compromisso com o sigilo. O projeto na 

qual este estudo está vinculado está aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande – CEPAS/FURG sob o número 23116.005254/2010-01. 

RESULTADOS: De acordo com os dados obtidos na pesquisa, do total de 1100 registros de 

violência contra crianças e adolescentes recebidas no CREAS, no período de 2002 a 2011, o 

tipo de violência mais frequente é o abuso sexual, com 573 casos (52,1%), seguida de 

violência física com 266 casos (24,2%). Ainda, destaca-se o registro de 177 casos (17,0%) de 

violência psicológica e 84 casos (7,6%) de negligência. As faixas etárias onde se verificou 

maior número de notificações de violência intrafamiliar foram as de 7 a 12 anos (46,3%) e de 

13 a 18 anos (28,1%). Vale ressaltar que os 25,6% restantes equivale a faixa etária de 1 a 6 

anos.  Os resultados ainda apontam o predomínio da incidência de casos de violência 

intrafamiliar em crianças e adolescentes do sexo feminino, (66,3%). Quanto aos principais 

agressores os dados revelam que em 24,7% dos casos, o pai foi o principal agressor, seguido 

da mãe com 21% dos casos. Cabe ressaltar que além dos pais, em 54% dos casos, os autores 
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eram parentes próximos das vítimas (irmãos, avós e tios, padrasto/madrasta). Por fim, a área 

geográfica de maior frequência identificada neste estudo foi os bairros São Miguel e Getúlio 

Vargas com 9,9% e 7,2% respectivamente. DISCUSSÃO: Os resultados apresentados quando 

comparado com outras pesquisas realizadas na feira de Santana na Bahia
5
 e em Campina 

Grande
6
 (PB) apresentam similitude no que se refere ao sexo e faixa etária. Essas pesquisas 

apresentam os seguintes resultados: o sexo feminino apresentou maior número de ocorrências 

com 68, 3% e 85% respectivamente. Quanto a faixa etária se verificou no primeiro estudo que 

a divisão por faixa etária que em ambos os sexos as faixas etárias mais acometidas foram 

aquelas que compreendiam dos 2 aos 13 anos, com maior proporção entre 2 a 9 anos e no 

segundo estudo a faixa etária foram as de 12 a 14 anos (28%). Com base nos resultados do 

estudo atual e nesses relatos da literatura, percebe-se que os adolescentes são os mais 

acometidos pela violência nas mais diferentes modalidades. No que concerne ao tipo de 

vínculo com o agressor, os resultados deste estudo se se aproximam daqueles relatados em 

outros estudos realizados pelo Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na infância
7
 

(CRAMI), no qual o pai como o agressor mais frequente como figura punitiva e de poder e a 

mãe em segundo lugar, o que pode ser explicado pela maior permanência da genitora no lar e 

por esta ser a principal responsável pela educação dos filhos, num contexto de adversidade 

socioeconômica (desemprego, falta de assistência social, saúde e outras). IMPLICAÇÕES 

DO ESTUDO PARA A ENFERMAGEM: Através da realização deste estudo, foi possível 

visualizar por meio dos resultados que o enfrentamento da violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes se constitui em um desafio que requer integração de esforços 

interdisciplinares, e coletivos para que se possa realmente avançar na direção da prevenção de 

sua reprodução e da promoção da saúde de famílias que vivenciam o problema. Além do 

papel da enfermagem de instrumentalizar as famílias por meio da criação de oportunidades 

para que possam adquirir competências que lhe permitam romper com o ciclo de violência na 

família, é importante destacar que é preciso também visualizar os determinantes sociais 

envolvidos na relação com a violência, uma vez que consiste em um problema de cunho 

político, social e familiar.  

DESCRITORES: Família; enfermagem; violência na família; defesa da criança e do 

adolescente.  
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AÇÃO EDUCATIVA COM PRÉ-ESCOLARES: PREVENINDO 
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INTRODUÇÃO: A disciplina de Enfermagem na Rede de Atenção Básica à Saúde, ofertada 

na 7ª série do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), 

proporciona o desenvolvimento de diferentes atividades nos variados contextos sociais de 

atuação do profissional enfermeiro. Diante disso, uma das atividades propostas pela disciplina 

consistiu na realização de ação educativa, na comunidade localizada na Ilha da Torotama, no 

município do Rio Grande, tendo como objetivos: possibilitar a utilização de conteúdos 

abordados ao longo da graduação e contribuir com os moradores da localidade. Desta forma, 

considerando o conhecimento obtido na disciplina de Parasitologia, ofertada na 3º série, 

somado ao aprimoramento obtido na execução de monitoria nesta disciplina, a temática 

escolhida para abordagem consistiu em uma enteroparasitose, a ser desenvolvida com pré-

escolares. Em estudo realizado no município do Rio Grande -RS, com crianças em idade pré-

escolar, evidenciou-se uma alta prevalência dos helmintos Trichuris trichiura e Ascaris 

lumbricoides, que têm contribuído para a instalação de quadros de desnutrição e de 

deficiência no desenvolvimento de crianças
1
. Embora conhecedora desta realidade, optou-se 

por abordar apenas o helminto Ascaris lumbricoides, conhecido popularmente por lombriga, 

agente etiológico da ascaridíase, a fim de facilitar o entendimento no que se refere à 

terminologia e, ainda, devido ambos serem prevenidos através da adoção de hábitos básicos 

de higiene, possibilitando a prevenção dessas e demais enteroparasitoses. Outro fator 

motivador para a escolha do tema deu-se pelo fato de a localidade consistir em zona rural, e 

possuir infra-estrutura deficiente no que tange ao saneamento básico. Esta, atrelada aos 

fatores socioeconômicos, constituem em um problema de saúde pública
5
. No Brasil, na 

década de 70, a porcentagem da população infectada pelo Ascaris lumbricoides era de 60%, 

considerando a zona rural, entretanto, ainda com ações educativas em escolas, os índices são 

crescentes na população infantil, tanto na zona rural quanto na cidade
2
. A ascaridíase é a 
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doença causada em virtude da ingestão de ovos do helminto, contendo larva em sua forma 

infectante, que, posteriormente, em sua fase adulta, utiliza o intestino delgado de humanos 

como seu habitat, acarretando danos ao seu hospedeiro através de ações: espoliativas, levando 

à subnutrição e à debilitação física e mental; tóxicas, com reações alergizantes; mecânicas, 

podendo acarretar em obstrução intestinal; e, em alguns casos, localizações ectópicas, em que 

os parasitas podem migrar para outros sítios do corpo. Os ovos eliminados são encontrados no 

solo, água ou alimentos contaminados com fezes do hospedeiro, decorrente de práticas de 

higiene errôneas
2
. METODOLOGIA: A ação aconteceu, no segundo semestre do ano letivo 

de 2010, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristóvão Pereira de Abreu, 

envolvendo pré-escolares e responsáveis. Concomitante à atividade proposta pela disciplina, a 

Escola desenvolveu o Festival da Primavera, no qual ocorreram apresentações artísticas e 

culturais, o que possibilitou o envolvimento dos responsáveis, como ouvintes, na abordagem. 

Para a apresentação da temática escolhida, foi realizada a formação de uma roda de conversa 

com os pré-escolares, em sala de aula, e utilizada cartelas, que eram apresentadas 

sequencialmente, com abordagem lúdica e vocabulário compatível com a faixa etária, nível 

cognitivo. O material informativo utilizado constou de questionamentos acerca do helminto 

Ascaris lumbricoides - Quem é? O que é? Como entra no corpo? Onde ficam? O que fazem? 

O que sentimos? Como sabemos da existência deles em nós? Como é o tratamento? Como se 

previne? Procurou-se questionar as respostas, a fim de instigar à reflexão e à participação. 

Com a finalidade de complementar a atividade, o helminto foi visualizado através de 

recipiente. RESULTADOS: A intervenção deu-se com a participação de 15 crianças, além 

dos pais e/ou responsáveis, que foram participativos, demonstrando interesse em modificar 

hábitos de higiene e desmitificar crenças sobre a temática. Percebeu-se atenção especial dos 

pré-escolares, que se identificaram com as figuras, expuseram suas experiências pessoais e 

questionaram a respeito da temática. Os responsáveis mostraram-se satisfeitos com a 

repercussão da abordagem e reforçaram, de forma descontraída, as orientações pessoais 

concedidas às crianças em seu convívio diário. Como acadêmica do Curso de Enfermagem, 

articulou-se o conhecimento obtido ao longo da graduação com a promoção da saúde, 

construindo saberes essenciais para a prevenção da ascaridíase e demais enteroparasitoses, 

uma vez que são prevenidas de igual forma. CONCLUSÃO: A atividade desenvolvida 

contribuiu para o aprimoramento profissional, na condição de acadêmica, fortalecendo o 

compromisso com a saúde coletiva e a conscientização da importância do domínio relativo ao 

conhecimento teórico. A intervenção clarificou a relevância da educação em saúde como 
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instrumento transformador da realidade social e instigou os participantes a serem 

multiplicadores de informações.  A abordagem lúdica, utilizando-se de cartelas, mostrou-se 

como uma estratégia interessante de compartilhamento de informações com as crianças, uma 

vez que são de baixo custo e apreciadas pelo público infantil, favorecendo a aprendizagem
5
. 

Embora a utilização desse tipo de abordagem leve à apropriação de conhecimentos de forma 

direta e ativa, são sempre recursos limitados pelo substrato cultural, posição social e 

subjetividade do usuário. Mesmo favorecendo a aquisição e prática dos conteúdos, em geral, 

não abrange a complexidade dos diversos fatores que irão determinar os comportamentos 

frente aos hábitos de saúde
4
. Assim, espera-se que a atividade realizada tenha alertado para a 

prevenção das doenças enteroparasitárias e contribua com a diminuição dos casos, e que 

promova o desenvolvimento saudável das crianças e de suas famílias no contexto em que 

estão inseridas. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

Observa-se a importância do acadêmico no contexto social, que, por sua vez, tem a 

responsabilidade de inserir-se em ações promotoras da saúde. O profissional enfermeiro deve 

comprometer-se com o bem-estar biopsicossocial dos indivíduos, considerando as variadas 

situações e campos de atuação. Ações educativas aproximam profissional e comunidade, 

fortalecendo a confiabilidade. Acredita-se que a proposta de interação e intervenção entre 

acadêmicos e/ou profissionais de Enfermagem e comunidades deve ser contínua, instigando a 

população à precauções básicas que possibilitem uma melhor qualidade de vida. O 

enfermeiro, membro de uma equipe multidisciplinar, no que diz respeito à educação em 

saúde, deve assegurar uma abordagem unificada e coerente com as vivências do 

indivíduo/grupo. Este deve sentir-se respeitado e participativo nas ações de melhoria da sua 

própria qualidade de vida
3
. 

 

DESCRITORES: educação em saúde, parasitoses, enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres 
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INTRODUÇÃO: A assistência prestada durante a gestação é denominada de atenção pré-

natal. Esta tem por finalidade garantir o bem estar e a saúde tanto da gestante quanto do 

recém-nascido durante o período de gestação, parto e puerpério, de modo a identificar 

precocemente situações de risco que normalmente são preveníveis e tratadas
1
. Como forma 

de direcionar as ações dos profissionais e atender as necessidades das mulheres não somente 

no período do pré-natal, como também, no parto e no puerpério, o Ministério da Saúde (MS) 

instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN), objetivando 

influenciar positivamente na redução dos índices de mortalidade no país, ampliar as ações já 

adotadas e melhorar as formas de assistência, tornando-a adequada e com qualidade
2
. No 

município do Rio Grande, em 2007, também nesse mesmo sentido e como uma forma de 

uniformizar o trabalho dos profissionais que atendem as mulheres nas unidades básicas de 

saúde, baseado nas normas e rotinas preconizadas pelo Ministério da Saúde, foi elaborado um 

protocolo de saúde da mulher, norteando os passos a serem executados na assistência pré-

natal e puerpério. As consultas de pré-natal e puerpério deverão ser realizadas por médico (a) 

ou enfermeiro (a)
3
. Alguns estudos têm demonstrado que o número de consultas de pré-natal 

por gestante tem aumentado, mas o que preocupa é que a qualidade não está acompanhando, 

a rotina básica não está sendo cumprida, ficando assim as gestantes sem uma assistência 

adequada, o que faz com que as intercorrências, muitas vezes, não sejam identificadas 

precocemente 
4
. Diante disto, se vê a necessidade de investigar por qual motivo a rotina de 

pré-natal que é preconizada pelo MS não está sendo cumprida e quais as dificuldades 

relacionadas a organização do sistema de saúde que os trabalhadores encontram para realizá-

la. OBJETIVO: analisar as dificuldades de ordem organizacional para a realização da 
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assistência pré-natal no município do Rio Grande/RS. METODOLOGIA: Este é um estudo 

de abordagem qualitativa, caráter descritivo, que advém de um recorte de uma 

macropesquisa
1
, o estudo foi desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde do município do 

Rio Grande, região Sul do estado do Rio Grande do Sul. Os sujeitos que compuseram o 

banco de dados da macro pesquisa foram 14 enfermeiros e 15 médicos. Os dados foram 

extraídos de um banco de dados. A entrevista foi realizada no local de trabalho e de acordo 

com a disponibilidade de cada profissional, no período de setembro de 2010 a fevereiro de 

2011. A análise foi feita baseada na Análise de conteúdo de Bardin
5
.O projeto de pesquisa foi 

submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde – CEPAS, da 

FURG, sendo aprovado com o parecer de nº 63/2010e ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em 

Enfermagem e Saúde – NEPES da Secretaria Municipal de Saúde do município do Rio 

Grande. Foi solicitado o seu Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por escrito. 

RESULTADOS: Esta categoria se conformou por perceber que diversos aspectos elencados 

pelos profissionais como dificuldades eram problemáticas relacionadas à organização do 

sistema de saúde, tais como, a demora quanto ao retorno dos resultados dos exames 

solicitados durante a consulta de pré-natal, a falta de um local de referência dos serviços e a 

ausência de contra referência e a precária estrutura das unidades de saúde. Um dos motivos 

que causa inquietação nos profissionais e que de alguma forma acaba influenciando na 

realização de um pré-natal adequado, ou seja, que cumpra as exigências do MS, é a lentidão 

no retorno dos resultados dos exames laboratoriais e ultra-sonográficos. Também, fica 

evidente que os trabalhadores acreditam que uma única ultra-sonografia não é o suficiente 

durante a gestação. Além do retorno dos exames ter sido apontado como um obstáculo, 

também se percebe um grande impasse na hora em que os trabalhadores precisam do 

encaminhamento da gestante para outro serviço, no caso desta precisar de um atendimento 

que vai além do que é oferecido na unidade básica de saúde, por alguma intercorrência ou 

pela necessidade de um serviço de pré-natal de alto risco. Salientam, também, que não há o 

retorno das informações das pacientes atendidas no centro obstétrico ou na maternidade. 

Outro aspecto que transparece, é a dificuldade de conseguir uma ambulância para realizar o 

transporte da gestante até um serviço de pronto atendimento ou centro obstétrico, em caso de 
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urgência. Nota-se, também, como os profissionais da rede básica se sentem desvalorizados e 

menosprezados pelos profissionais que atendem no centro obstétrico dos hospitais. Outra 

questão relativa à organização do sistema de saúde refere-se à deficiência na estrutura básica 

das unidades que desenvolvem assistência pré-natal. Este aspecto despontou como um fator 

relevante nas falas dos profissionais, pois consideram a precariedade na estrutura um motivo 

que interfere diretamente no atendimento a gestante, avaliando que sem estrutura adequada 

há dificuldade para que a rotina mínima do pré-natal seja cumprida.  Como parte da estrutura, 

percebe-se precariedade, também, na disponibilidade de materiais e instrumentos. 

CONCLUSÃO E CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM: De acordo com os 

relatos dos trabalhadores, concluímos que as dificuldades apresentadas relacionadas a ordem 

organizacional do sistema de  saúde está vinculada a demora quanto ao retorno dos resultados 

dos exames solicitados durante a consulta de pré-natal, a falta de um local de referência dos 

serviços e a ausência de contra referência e a precária estrutura das unidades de saúde, sendo 

estes fatores empecilhos para uma atenção pré-natal qualificada. Estes resultados darão 

suporte aos trabalhadores para solicitar mais atenção por parte dos gestores de saúde já que, 

este é um problema que não poderá ser solucionado pelos trabalhadores e sim pelos gestores 

modificando o sistema que abrange as atividades de saúde, também para serem desenvolvidas 

mais pesquisas nesta área com intuito de visualizar fatores que contribuem para a redução da 

morbimortalidade materno-infantil. 

DESCRITORES: Cuidado Pré-Natal; Avaliação em Saúde; Enfermagem 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres 
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ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM DO TRABALHO EM DIFERENTES 

AMBIENTES LABORAIS: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
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, Marlise Capa 

Verde De Almeida
4
, Anelise Miritz Borges

5
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6
, Liliana Martins 

Lima
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INTRODUÇAO: Em meio aos determinantes atrelados à saúde do trabalhador, estão os 

agravantes sociais, econômicos, tecnológicos e organizacionais capazes de gerar riscos 

ocupacionais e prejuízos à saúde do trabalhador
1
. Desse modo, o desenvolvimento de 

tecnologias inovadoras e as modificações ocorridas no gerenciamento do trabalho, causaram 

grandes transformações na saúde dos trabalhadores, aumentando o índice de adoecimento e 

sofrimento destes
2
. Assim, o enfermeiro do trabalho ao atuar na área de saúde ocupacional 

depara-se com diferentes tipos de serviços, operando em distintos níveis de atenção, 

exercendo atividades assistenciais, administrativas, educativas e procedimentos de 

enfermagem direcionadas à saúde ocupacional. São ações de coordenação voltadas à proteção, 

prevenção e promoção da saúde dos trabalhadores, com vistas a melhoria das condições de 

vida e de trabalho 
3,4

. Não obstante, técnicos e auxiliares de enfermagem com sua formação na 

saúde do trabalhador também incorporam responsabilidades na manutenção da integridade do 

trabalhador
13

. Frente ao exposto, visualiza-se a importância de aprimorar os conhecimentos 

referentes à atuação da enfermagem na saúde do trabalhador, uma vez que estes estudos 

favorecerão o aprimoramento das ações de enfermagem nesses locais. OBJETIVO: 

Identificar nas produções científicas, de que forma a enfermagem do trabalho vem atuando 
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nos diferentes ambientes laborais. METODOLOGIA: O estudo constitui-se em uma revisão 

bibliográfica realizada nas 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), no mês de julho de 2011. Para a efetuação 

utilizou-se a busca boleana por meio dos descritores “Saúde do trabalhador” e “Enfermagem 

do trabalho”. Para a seleção da produção científica, estipularam-se os seguintes critérios de 

inclusão: a) artigos científicos na temática atuação da enfermagem do trabalho nos diversos 

ambientes de trabalho; publicados em periódicos indexados nas bases de dados citadas; no 

período de 2000 a 2010; ter entre os autores no mínimo um enfermeiro, estar nos idiomas 

português, inglês ou espanhol, estarem disponíveis na integra, on-line e de acesso livre. A 

partir da coleta de dados foram identificadas 77 produções na base de dados LILACS, entre as 

quais 29 eram teses, três conferências e 45 artigos científicos. Na BDENF, encontraram-se 68 

produções científicas, destas 21 teses e 47 artigos científicos. Já na Cinahl depararam-se 37 

artigos científicos. Com isso, repetiram-se 45 artigos e 21 teses nas bases de dados LILACS e 

BDENF.  Após refinamento norteado por meio dos critérios de inclusão, obteve-se como 

amostra final para análise dos artigos na íntegra um estudo na base de dados BDENF, um na 

LILACS e quatro artigos na CINAHL. A análise dos artigos selecionados fundamentou-se nas 

seguintes questões: 1) Quais os ambientes de trabalho que as enfermeiras se inseriram 

segundo as produções científicas encontradas? 2) Qual a finalidade do estudo realizado pelas 

enfermeiras? 3) O que foi desenvolvido pelas enfermeiras nas produções científicas? 4) Quais 

os principais resultados apresentados nas publicações? Os aspectos éticos foram respeitados 

quanto à preservação dos direitos autorais dos artigos utilizados para este estudo. 

RESULTADOS: A partir dos artigos selecionados, identificaram-se como ambientes de 

trabalho onde as enfermeiras estão inseridas: a Justiça do Trabalho de Maceió; Centro de 

Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) em Ribeirão Preto, São Paulo; Restaurantes 

de Washington, EUA; uma fábrica de luz, EUA; Escritórios dos EUA; Quatro fábricas da 

Província de Chiang Mai. Verificou-se que dentre as finalidade dos estudos estão o de 

observar como se apresenta a vida do trabalhador após o diagnóstico de LER/DORT; 

caracterizar e diagnosticar os acidentes dos trabalhadores em saúde registrados no CEREST 

de Ribeirão Preto; elaboração de um projeto de segurança para a redução de riscos de 

acidentes no trabalho entre adolescentes trabalhadores da indústria alimentar; elaboração de 

um programa de promoção a saúde, que identifica riscos à saúde e implementa estratégias 

para eliminá-los;  realização de avaliações ergonômicas nos escritórios e seu impacto na saúde 

http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
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dos trabalhadores, adaptando o ambiente para melhoria da qualidade de vida; avaliar a 

incidência de perda auditiva induzida pelo ruído em trabalhadores tailandeses e promover 

estratégias para prevenção. Em relação ao trabalho desenvolvido pelas enfermeiras as 

produções mostraram: observações da rotina dos trabalhadores das varas do trabalho como: 

carga horária, atividades laborais, condições do ambiente, como os trabalhadores de 

posicionam, identificando os fatores que levam ao desenvolvimento das lesões por esforço 

repetitivo e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho (LER/DORT) e propostas de 

contribuições para a enfermagem do trabalho; o que é o CEREST e o papel da enfermeira no 

processo de trabalho/saúde/doença das vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho; realização de pré e pós testes sobre condições no ambiente de trabalho e saúde dos 

funcionários e observações do local; Educação em saúde para os empregados e suas famílias 

visando prevenir doenças e lesões a fim de manter estilos de vida mais saudáveis; avaliar e 

organizar o ambiente de trabalho de modo a melhorar a ergonomia dos funcionários, por meio 

de orientações e consultas visando à promoção do bem estar no ambiente de trabalho; 

identificar os fatores que influenciam no uso de proteção auditiva por meio de programas de 

proteção auditiva para reduzir a exposição ao ruído. Quanto aos principais resultados os 

estudos apresentam: enfermeiros e demais profissionais envolvidos no cuidar dos 

trabalhadores acometidos por LER/DORT e necessidade de estratégias para minimizar as 

inadequações dos ambientes de trabalhos e motivar a prevenção da LER/ DORT; importantes 

indicadores que possibilitarão ao CEREST organizar suas ações e cumprir seu papel, 

contribuindo de forma efetiva para a promoção da Saúde do Trabalhador, prevenção de 

doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, tratamento e reabilitação; desenvolvimento de 

programas sustentaveis e políticas que apóiam a construçao de ambientes de trabalho mais 

seguros além do desenvolvimento de estratégias que auxiliam na qualidade de vida dos 

trabalhadores, orientando os empregadores quanto aos benefícios para a empresa e 

consequentemente reduzir custos com as doenças e acidentes ocupacionais; fornecimento de 

protocolos delineando melhorias na ergonomia, orientando os empregados como prevenir 

lesões músculo-esqueléticas, aumentando sua satisfação; a importância de realizar 

intervenções educacionais que visam  o conhecimento dos trabalhadores sobre proteção 

auditiva, desenvolvendo estratégias para eliminar o desconforto do uso do protetor auricular. 

Visualiza-se que o enfermeiro ao inserir-se nesses locais, responsabiliza-se pelo bem-estar dos 

trabalhadores, transformando o ambiente de trabalho em um espaço de aprendizado, 

permitindo-lhes refletir sobre as suas atitudes em relação ao seu trabalho e a saúde. Dessa 
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forma, as estratégias de educação em saúde propostas nesses locais não visam à imposição de 

regras ou normas, e sim a formulação de um pensamento crítico em relação ao seu cotidiano 

de trabalho, para modificar hábitos que poderiam gerar danos e agravos. CONCLUSÃO: Os 

estudos demonstraram que as práticas de enfermagem desenvolvidas nos diferentes ambientes 

de trabalho fornecem ferramentas importantes para a melhoria das condições laborais 

promovendo saúde aos trabalhadores. Portanto, visualiza-se  a necessidade de novas pesquisas 

nessa área devido às crescentes mudanças ocorridas no mundo do trabalho, possibilitando um 

maior investimento na saúde dos trabalhadores, além de motivar e capacitar os profissionais 

para tal. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A atuação da 

enfermagem na saúde do trabalhador viabiliza a resolutividade de suas atividades assistências 

e educativas junto a trabalhadores, com a adoção de atitudes mais seguras e saudáveis tanto 

pelos profissionais como pelos trabalhadores. Fato que demonstra que é possível intervir nos 

ambientes como é exposto pelos Enfermeiros desses estudos, utilizando como exemplo as 

ações adotadas por eles. 

DESCRITORES: Enfermagem. Saúde do Trabalhador. Ambiente de Trabalho. 

ÁREA TEMÁTICA: Inovações tecnológicas e repercussões no cuidado de Enfermagem.  
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INTRODUÇÃO: No processo de adoecimento da criança, a família mobiliza-se 

representando seu maior e constante apoio. Quando um dos membros da família vivencia o 

processo de doença, a estrutura e as relações familiares sofrem alterações.
1 

Principalmente 

quando o elemento familiar afetado pela doença é a criança, a família também se sente doente 

e muitas vezes culpada pelo acontecimento.
2  

Geralmente, é a mãe que visualiza o 

adoecimento da criança, sendo assim, é a primeira cuidadora nesta situação de 

vulnerabilidade. Inicialmente a primeira tentativa de ajudar o filho ocorre em família, e se não 

obter sucesso a mãe procura a ajuda de um profissional de saúde considerando um apoio 

importante, que possa transmitir segurança no atendimento e no enfrentamento das 

dificuldades vivenciadas com a criança.  Quando o estado de saúde da criança continua o 

mesmo ou se agrava a mãe se preocupa ainda mais e passa a procurar outros recursos para 

solucionar o problema.
3
A família frente às suas experiências de vida

 
se fortalece ao buscar 

apoio em outras redes sociais. Compreende-se como fazendo parte da rede social, 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 seus integrantes são significativos
4
. Ao 

referirmos o apoio social fornecido pelas redes, ressaltamos a importância dos aspectos 

positivos das relações sociais, como o compartilhar informações e o auxílio em momentos de 

crise. OBJETIVO: Compreender como a família vivência o processo de adoecimento da 

criança ao buscar apoio em redes sociais. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa que teve como referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados (TFD). 

Foi desenvolvido nas unidades de pediatria e de convênios do Hospital Universitário Dr. 
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Miguel Riet Corrêa Jr (HU) e na unidade de pediatria do Hospital Geral da Associação de 

Caridade Santa Casa (HG), ambos na cidade do Rio Grande, Rio Grande do Sul. A população 

do estudo foi composta por 15 familiares cuidadores de crianças internadas, no primeiro 

semestre de 2005, distribuídos em quatro grupos amostrais, dois formados por cinco 

familiares, um por três e outro por dois. Os familiares foram identificados por nomes de 

sentimentos. Todos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de 

dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e analisados pela codificação 

aberta, axial e seletiva. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal 

de Santa Catarina recebendo parecer favorável, Protocolo nº 068/04, conforme a Resolução no 

196/969. RESULTADOS: A análise dos dados gerou duas categorias: Percebendo as 

primeiras manifestações de doença na criança e Buscando recursos na rede de apoio social. 

Percebendo as primeiras manifestações de doença na criança mostra que a doença é um 

acontecimento que pode surgir de forma súbita ou lenta e é um evento inevitável na vida da 

criança. Geralmente, é a família quem identifica as primeiras manifestações de doença na 

criança mobilizando-se para tratá-las. As principais manifestações de doenças identificadas 

pelas famílias deste estudo foram: resfriado, febre, tosse, mudança de humor, dificuldade para 

respirar, dor, entre outras.  “A guria estava com febre e bronquite. Teve uma gripe forte que 

virou bronquiolite” (Família Harmonia).“ Eu notei que ele ficou muito quietinho e sonolento. 

Quando vi, ele estava com 41graus de febre. Foi um susto. De manhã, estava rindo e 

brincando e, de tarde, estava daquele jeito” (Família Desespero). Buscando recursos na rede 

de apoio social mostra que quando a criança adoece a família usa todos seus recursos, dentro 

da sua realidade, para tratá-la em casa.  Inicialmente é a mãe que presta cuidados com o 

intuito de amenizar as manifestações da doença que o filho apresenta e assim evitar a piora do 

seu quadro. “Cuidei pra ela não pegar frio. Ela ficou enjoadinha e não queria comer. Fiz 

canjinha. Dei na boca. Ela só queria colo” (Família Desamparo). Identificou-se que algumas 

famílias automedicam seus filhos com medicamentos que possuem em casa e também 

utilizam chás, benzeduras e simpatias como forma alternativa. “A gente faz tudo. quando eu 

vi que ela estava com febre dei o remedinho que eu já tinha em casa. Achei que era gripe ou 

dente nascendo. Dei chazinho de funcho.” (Família Desamparo). “Sempre procuro medicar 

primeiro em casa com o que eu tenho” (Família Alegria). A família não se acomoda frente à 

doença; ela é ativa, dinâmica na busca do seu bem viver. Procura recorrer às pessoas presentes 

no seu círculo social para lhe auxiliar no cuidado à criança doente em casa. Percebeu-se a 

existência de uma solidariedade parental que contribui para a sobrevivência e para a 
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existência das famílias. A família, em situação de doença se expande. Geralmente, são as 

mulheres nas pessoas da mãe, sogra, irmã e vizinhas que vem para ajudar a cuidar da criança 

diretamente, seja fornecendo conhecimentos baseados nas suas experiências prévias com a 

doença. “Quando ela adoeceu, eu chamei a minha irmã porque ela já tem quatro filhos e, 

talvez, soubesse o que fazer. Eu disse: - Vou levar ela no médico. Ela disse que era bobagem 

minha, que os filhos dela ela cuida em casa. Eu vi que era ignorância dela, porque ela não 

sabia o que fazer pra falta de ar da guria. Então, sou eu e Deus. Porque a minha irmã não sabe 

nada sobre pontada. Não conhece nada sobre ervas de chá. Ela disse que era bronquite e já era 

pneumonia. Se eu vou por ela, fico só em casa e perco a guria” (Família Desamparo). Frente à 

doença, a família promove alterações no seu cotidiano, de forma a melhor cuidar da criança. 

Utilizam-se de estratégias, revelando o faltar ao serviço para cuidar da criança em casa e o 

não levar a criança na escolinha. “Quando eu vi que ela estava doente, eu avisei no salão que 

eu não podia ir porque a minha filha estava doente e sou só eu pra cuidar dela em casa” 

(Família Alegria). “Naquele dia em diante, ele já não foi mais na escolinha. Só vai quando 

estiver bem bonzinho mesmo” (Família Desespero).Procurando os serviços de saúde 

revelou que, sentindo-se incapazes de cuidarem sozinhas da criança frente ao seu 

adoecimento, as famílias, muitas vezes, procuram os serviços de saúde. Várias são as 

condutas das famílias frente à doença da criança, mas os serviços de saúde e o médico são 

procurados na maioria das situações principalmente, quando a família percebe a piora da 

criança no seu quadro clínico. Este fato revela que a família é influenciada pelo sistema 

profissional de cuidados em saúde e que apresenta-se como promotora de saúde ao agregar 

recursos internos e externos frente à doença de seus membros.“ Quando a gente se depara 

com a doença, faz tudo que está ao nosso alcance pra cuidar e evitar a internação. Ela teve um 

resfriado forte e eu, como de costume, levei pra consultar ali no postinho perto de casa” 

(Família Vitória).“ Levei no postinho umas quantas vezes pra consultar, mas ela só foi 

piorando. (Família Desamparo). CONSIDERAÇÕES FINAIS : Concluiu-se que conhecer o 

funcionamento da família, a forma como seus membros interagem entre si e com o ambiente, 

seus problemas de saúde, situações de vulnerabilidade, o contexto social, cultural e 

econômico no qual estão inseridos , bem como sua rede de apoio social, é de extrema 

importância para a realização do planejamento das intervenções de saúde. 

CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A Enfermagem, como 

equipe que presta atenção à saúde dessa família, deve conhecer e compreender seu 

funcionamento e sua dinâmica de forma que possa identificar suas reais necessidades e assim 
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prestar um cuidado integral a todos seus membros. Percebemos a importância de criar espaços 

para reflexão acerca desta temática tão vivenciada no fazer da Enfermagem, para que se possa 

contribuir buscando novas formas de enfrentamento as situações vivenciadas pela família no 

processo de adoecimento da criança.  

DESCRITORES: criança hospitalizada, família, cuidados de enfermagem.  

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres 
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SOFRIMENTO MORAL NO COTIDIANO DA ENFERMAGEM: TRAÇOS 

OCULTOS DE PODER E RESISTÊNCIA 
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INTRODUÇÃO: No cotidiano profissional, diversas situações parecem repercutir em 

sofrimento e angústia para os trabalhadores de enfermagem, destacando-se as relações de 

poder com pacientes, chefias, e as diversas equipes da área da saúde, envolvendo questões 

morais e valores relacionados a fragilidades identificadas no atendimento, insuficiência de 

trabalhadores de enfermagem, precariedade de recursos materiais e a própria organização do 

trabalho predominantemente burocratizada, fria e tecnicista.
1 

Diante disso o profissional de 

enfermagem pode vivenciar um intenso desconforto, nem sempre compreendido de maneira 

clara e precisa, que pode ser identificado como sofrimento moral (SM), um sentimento 

decorrente da incoerência entre suas ações e suas convicções pessoais e profissionais.
2
 

Enfrentamentos diversos são exigidos aos trabalhadores de enfermagem diariamente, desde a 

defesa dos pacientes, dos interesses das instituições de saúde, até dos seus próprios desejos e 

necessidades pessoais, muitas vezes esquecidos ou banalizados, relacionados ao exercício da 

autonomia, do cuidado de si e do outro, envolvendo relações de poder e simultaneamente de 

resistência, comumente sequer percebidas pelos sujeitos envolvidos. A identidade com a 

enfermagem e com seus valores, e a recorrência dessas situações, levam à necessidade de 

repensar as práticas dos profissionais de enfermagem sob um prisma das relações de poder, 

revendo relações e ações em uma perspectiva ético-estética. O entendimento de poder como 

relações de forças com a imanente possibilidade de resistência
3
 permite um novo olhar sobre 

os diversos campos relacionais da enfermagem, quer sejam com chefias e administração, com 

trabalhadores da saúde e pacientes; permite revelar que lutas, saberes, práticas e estratégias de 

enfrentamento têm possibilitado a defesa de valores morais e profissionais, influenciando a 
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construção moral dos sujeitos trabalhadores de enfermagem, principalmente nas situações 

decorrentes da vivência do SM.
4
  OBJETIVO: Conhecer as estratégias de resistência 

adotadas pelos trabalhadores de enfermagem; diante de situações de enfrentamentos do SM, 

numa perspectiva ética. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, 

desenvolvido em um hospital universitário localizado no sul do Brasil, mais especificamente 

em uma unidade de clínica médica. Foram selecionados intencionalmente 5 enfermeiros, 6 

técnicos e 4 auxiliares de enfermagem. Para a coleta de dados, realizada nos meses de 

fevereiro à abril de 2011, foram feitas entrevistas semi-estruturadas, gravadas, com uma 

duração média de 30 minutos, enfocando as estratégias de resistência adotadas frente 

situações de SM vivenciadas pelos trabalhadores de enfermagem. Após sua transcrição, 

realizou-se a Análise Textual Discursiva (ATD)
5
, forma de análise que transita entre a análise 

de conteúdo e análise de discurso. Posteriormente a essa unitarização, realizada com 

intensidade e profundidades pertinentes à pesquisa qualitativa, passou-se à articulação dos 

significados entre suas similitudes, em um processo denominado categorização. Durante essa 

etapa, reuniram-se as unidades de significado por semelhança e aproximação, em categorias 

intermediárias, gerando, a seguir, duas categorias de análise.
5
 Os preceitos éticos foram 

obedecidos em sua totalidade (parecer n. 70/2010 do Comitê de Ética local). 

RESULTADOS: Através de análise textual discursiva e referencial teórico foucaultiano, 

foram construídas duas categorias: negação de si e do outro e possibilidade de cuidado de si e 

do outro. Na primeira categoria, negação de si e do outro, percebem-se estratégias de 

individualismo e aceitação frente a situações que desencadeiam a vivência do SM, numa 

aparente negação de si e dos próprios valores. Ainda, que trabalhadores de enfermagem 

podem executar ações que se pautam predominantemente por imobilismo e conformismo. 

Uma naturalização de sacrifício imputada à profissão enfermagem pode servir como forma de 

resistência possível, ofuscando a compreensão e percepção do SM e evitando enfrentamentos 

de quem representa o poder nessas situações. Na segunda categoria, possibilidade de cuidado 

de si e do outro, encontram-se estratégias éticas frente ao SM e à necessidade de adequar 

emergencialmente os contextos de trabalho, a fim de assegurar melhores condições de 

cuidado aos pacientes e à própria equipe profissional.Tendo em vista, que os trabalhadores de 

enfermagem diante de situações que lhes provocam sofrimento moral exercem poder e 

resistência. Problemas relacionados à organização do trabalho, principalmente no que se 

relaciona à falta de recursos materiais para a sua execução, costumam ser enfrentados através 

do uso da criatividade do profissional de enfermagem evidenciando a necessidade de utilizar 
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formas concretas de modificação dos ambientes de trabalho resultantes de relações 

construídas no coletivo, do exercício de relações de poder e resistência. DISCUSSÃO: O 

estudo demonstra que, no cotidiano profissional, frente ao SM, os trabalhadores de 

enfermagem podem executar ações que se pautam predominantemente por imobilismo e 

conformismo, evitando enfrentamentos diretos de quem representa o poder nas situações 

vivenciadas; podem exercer poder, mediante ações e reações emergenciais e, também, 

construir ações e reações coletivas. Nesse sentido, percebemos uma tentativa dos profissionais 

de enfermagem desenvolverem uma nova economia nas relações de poder, na utilização da 

resistência como um verdadeiro catalisador químico frente a toda relação de poder.
5 

Possibilidades de mudança nas relações de poder são realidades concretas aos profissionais de 

enfermagem que buscam construir formas de resistência que ultrapassem uma simples 

aceitação do contexto como ele se apresenta. Torna-se necessário, para isso, um nível de 

percepção que permita compreender as tênues linhas que o poder trama na vida de cada 

profissional, em suas múltiplas relações com outros seres, permitindo-lhes uma postura moral 

condizente com a prática a ser exercida.
6 

Possivelmente sem compreenderem suficientemente 

as relações de poder em que estão imersos e os exercícios de poder que implementam, seja 

agindo e reagindo, seja se omitindo, profissionais de enfermagem manifestam desconforto 

quando reconhecem não executar as ações que acreditam serem as mais corretas, vivenciando 

os efeitos do SM, mesmo podendo não identificá-lo como tal. CONCLUSÕES: Frente aos 

problemas do cotidiano do trabalho dos sujeitos desta pesquisa, resultando em situações de 

SM, percebemos que alguns profissionais parecem utilizar estratégias de enfrentamento, de 

modo a assegurar e preservar valores profissionais. No entanto, muitas vezes, a opção de 

alguns profissionais de enfermagem pode recair no imobilismo e na ausência de construção de 

estratégias de resistência, numa perspectiva ética. É possível considerar que as vozes dos 

trabalhadores de enfermagem ainda são pouco ouvidas para além da própria profissão, não se 

fazendo ouvir suficientemente nos diferentes espaços das instituições de saúde, situação que 

pode representar o seu reduzido exercício de poder e uma insuficiente resistência frente aos 

problemas éticos, contribuindo para intensificar sua invisibilidade na área da saúde. Para o 

enfrentamento das situações que resultam em SM, os trabalhadores de enfermagem 

necessitam ultrapassar dimensões de aparente conformismo ao existente em que, por vezes, se 

encontram, possivelmente por ainda acreditarem que a resolução da maior parte dos 

problemas do seu cotidiano de trabalho encontra-se em sua internalidade, agindo de forma 

isolada e não coletiva. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 
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O reconhecimento do SM e sua repercussão no cotidiano do profissional de enfermagem 

considerando que formas concretas de modificação dos ambientes de trabalho resultam da 

relação construída com o outro, do exercício de relações de poder e resistência, numa 

perspectiva ética, ou seja, do encontro de possibilidades coletivas que favoreçam relações 

interpessoais e a preservação de valores profissionais, em busca do enfrentamento dos 

problemas cotidianos e do consequente SM.
 

 

DESCRITORES: Esgotamento profissional; Poder, Ética, Enfermagem. 

 

ÁREA TEMÁTICA: Eixo 3 – Temas livres 
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INTRODUÇÃO: A síndrome de burnout mostra-se relevante no contexto laboral na medida 

em que veio elucidar uma considerável parte das consequências do impacto das atividades 

ocupacionais no tocante ao trabalhador e desse na organização.
1
 Caracteriza-se como um 

processo que resulta em exaustão física, mental e emocional, como consequência do trabalho 

intenso sem atenção às necessidades do próprio indivíduo, emergindo principalmente entre 

profissionais que exercem atividades voltadas ao cuidado com os outros; abrange três 

dimensões relacionadas, apesar de independentes: exaustão emocional, despersonalização e 

reduzida realização profissional.
2
 Algumas pesquisas vêm investigando a síndrome de 

burnout entre profissionais de enfermagem
3-5

, pela sua exposição a diversas fontes de 

estresse, constituindo-se como uma das profissões de maior incidência de burnout. Contudo, 

destaca-se que o seu início pode ocorrer ainda na fase acadêmica, durante o período de 

formação profissional.
6
 Assim, quando o estudante encontra dificuldades em se adaptar em 

meio às situações próprias da profissão, ou mesmo, quando não se mostra satisfeito com a 

escolha profissional, podem ser identificadas fontes de sofrimento e estresse
7
 que podem levá-

lo ao desenvolvimento do burnout, com possíveis repercussões no seu futuro profissional, 

para o contexto e relações de trabalho, aos diferentes sujeitos com quem interage e ao cuidado 

prestado. A síndrome de burnout entre estudantes apresenta três dimensões específicas: 

Exaustão Emocional, descrita pelo sentimento de estar exausto em resposta às intensas 
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exigências do estudo; Descrença, percebida como o desenvolvimento de uma atitude cética e 

distanciada no âmbito dos estudos; e Baixa Eficácia Profissional, assinalada pela percepção de 

estarem sendo ineficazes como estudantes.
8
 Assim, teve-se como OBJETIVO: conhecer as 

manifestações da síndrome de burnout presentes entre estudantes de graduação em 

enfermagem. METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, 

desenvolvida em um Curso de Graduação em Enfermagem de uma Universidade Pública do 

Sul do Brasil. Foram respondentes da pesquisa 24 estudantes de enfermagem, matriculados da 

1ª a 9ª série do curso, selecionados intencionalmente por meio da amostragem bola de neve. 

Assim, a partir da identificação dos que pareciam apresentar manifestações peculiares da 

síndrome de burnout, lhes foi solicitado, após a entrevista, que indicassem outros estudantes 

que pertencessem à população de interesse. A coleta de dados ocorreu no período de setembro 

a dezembro de 2011, utilizando-se entrevistas semiestruturadas, gravadas, contendo questões 

fechadas, para a caracterização dos sujeitos, e questões abertas, enfocando aspectos 

relacionados às três dimensões da síndrome de burnout em estudantes. Para análise dos dados, 

utilizou-se a Análise Textual Discursiva
9
. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Local (Parecer Nº135/2011). RESULTADOS: A partir da análise dos dados, em 

resposta às questões abertas, foram construídas três categorias referentes às dimensões da 

síndrome de burnout em estudantes: Exaustão Emocional, Descrença e Baixa Eficácia 

Profissional. Observou-se que os estudantes não manifestaram necessariamente características 

específicas a todas as dimensões da síndrome, apresentando maior ênfase em uma ou em outra 

dimensão. Exaustão Emocional: Entre as manifestações de exaustão percebidas nos 

estudantes, em resposta às intensas exigências dos estudos, estão: desgaste, cansaço físico e 

mental, desânimo, estresse, irritabilidade, cefaleias, dores musculares e alterações no sono. 

Descrença: Observou-se que o sentimento de descrença vivenciado pelos estudantes 

manifesta-se através de comportamentos defensivos específicos, como o não comparecimento 

às aulas, o distanciamento dos estudos e das atividades extraclasse, o desejo de desistir do 

curso, além do contato diminuído com colegas, professores e, até mesmo, com os pacientes. 

Baixa Eficácia Profissional: As manifestações de baixa eficácia profissional, assinalada pela 

percepção de estarem sendo ineficazes como estudantes, evidenciam sentimentos de 

insuficiência, impotência, insegurança, baixa autoestima e inferioridade, o que contribui para 

a insatisfação com o curso. Observou-se que os estudantes relatam diversas manifestações 

referentes às três dimensões do burnout, as quais parecem estar associadas à elevada carga 

horária das disciplinas, atividades extraclasse e extracurriculares, percepção de estarem 
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permanentemente em processo de avaliação pelos docentes, dicotomia entre teoria e prática, 

falta de acolhimento durante as atividades práticas e estágios por parte das diferentes equipes 

de saúde, contato frequente com situações de sofrimento, falta de reconhecimento e 

valorização da enfermagem e de identificação com as atividades da profissão. Destaca-se que 

o surgimento das manifestações evidenciadas não significa, necessariamente, que os 

estudantes de graduação em enfermagem do curso pesquisado estão desenvolvendo o burnout. 

Contudo, essa possibilidade não pode ser descartada, uma vez que diversas situações 

presentes no ambiente de formação desses estudantes foram identificadas como fonte de 

exaustão emocional, descrença e baixa eficácia profissional. CONCLUSÃO: As 

especificidades das situações vivenciadas pelos estudantes parecem desencadear a exaustão 

emocional evidenciada, contribuindo para que se distanciem dos estudos e para o 

comprometimento do seu sentimento de eficácia profissional. As manifestações referidas 

pelos estudantes requerem atenção e valorização por parte das instituições de ensino, com o 

planejamento e a implementação de ações que visem minimizar o estresse ocasionado pelas 

situações identificadas, as quais parecem estar associadas ao desenvolvimento das dimensões 

do burnout entre os estudantes. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A 

ENFERMAGEM: Auxiliar os estudantes nos processos de enfrentamento de situações que 

parecem conduzi-los ao burnout constitui-se em uma possibilidade de contribuir para o 

fortalecimento do exercício do seu próprio cuidado, antes de assumirem profissionalmente as 

atribuições de cuidar do outro. Cuidar-se, refletir sobre o que se faz e como se faz, os 

sentimentos decorrentes e as possibilidades de realização associadas são práticas 

fundamentais a todas as pessoas, especialmente, quem decide cuidar de outras pessoas. 

  

DESCRITORES: Estudantes de enfermagem. Esgotamento profissional. Educação em 

Enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas Livres 
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ABORDAGEM DA PESQUISA NA PRIMEIRA SÉRIE DE UM CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
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INTRODUÇÃO: A pesquisa científica na área de conhecimento da Enfermagem vem 

evoluindo em abrangência, pertinência e profundidade. No entanto, ao comparar a 

enfermagem com outras áreas de conhecimento, verifica-se que ainda há necessidade de 

avançar em produções científicas qualificadas. Assim, destaca-se que o estímulo à pesquisa 

deverá iniciar na formação do enfermeiro, fornecendo-o subsídios para a construção, por 

exemplo, de um projeto de carreira científica com visão crítica-reflexiva e construtiva
1
. A 

construção de conhecimentos provenientes da pesquisa na graduação poderá resultar em 

profissionais competentes no processo investigativo com vistas a um cuidado cada vez mais 

qualificado. Logo, o desenvolvimento da pesquisa em enfermagem na graduação é uma 

estratégia para a formação de enfermeiros qualificados e para o fortalecimento da 

enfermagem como ciência e profissão
2
. Na literatura ainda são encontrados poucos estudos 

que abordem a pesquisa em enfermagem na graduação, para que, desse modo, se possa refletir 

e construir estratégias que possibilitem a inserção da pesquisa como prática transversal no 

curso de graduação em enfermagem, evidenciando uma lacuna a ser pesquisada. Diante 

dessas reflexões, surgiu a necessidade de pesquisar o contexto do Curso de Graduação em 

Enfermagem do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), no qual a disciplina de 

Metodologia Científica passou a ser ofertada obrigatoriamente na primeira série do curso no 

ano de 2010, perpassando todo processo de formação profissional, o que poderá contribuir 
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para a construção e consolidação das habilidades investigativas ao longo do curso. Assim, 

esse estudo justifica-se em virtude de que pensar e refletir acerca de novas estratégias de 

ensino aprendizagem na formação do enfermeiro, especialmente no que se refere às 

habilidades investigativas, constitui um desafio para a formação de profissionais qualificados 

e para o avanço da enfermagem como ciência. OBJETIVO: Conhecer a percepção de 

estudantes da primeira série de um curso de graduação em enfermagem acerca da pesquisa. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa do tipo exploratório-

descritivo. O estudo foi realizado em uma Instituição de Ensino Superior de rede privada, 

UNIFRA, localizada na região central do Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. Foram 

sujeitos do estudo 30 estudantes da primeira série do Curso de Graduação em Enfermagem. A 

justificativa pela escolha da primeira série do curso é devido à disciplina de Metodologia 

Científica passar a ser ofertada obrigatoriamente nessa série a partir do ano de 2010. 

Anteriormente a disciplina era ofertada na metade do curso. Para a coleta de dados, realizada 

no mês de junho de 2010, formulou-se um questionário composto de pergunta única e aberta 

que visou atender o objetivo dessa investigação: Qual é a sua percepção sobre a pesquisa? 

Para análise dos dados utilizou-se o método de análise de conteúdo
3
. Este estudo cumpriu o 

recomendado na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde
4
, foi submetido à 

avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Franciscano e recebeu 

parecer favorável (Parecer Nº 184/2009). RESULTADOS: Foi possível conhecer as 

percepções dos estudantes da primeira série de um curso de graduação em enfermagem acerca 

da pesquisa, as quais retrataram a importância da pesquisa para formação profissional, sua 

contribuição para a prática baseada em evidências e para a educação permanente, e a maior 

visibilidade da profissão por meio da produção de conhecimentos consolidados pela pesquisa. 

Apesar dos estudantes pesquisados serem iniciantes no curso de graduação em enfermagem, 

percebe-se que estes vislumbram a pesquisa como parte integrante e fundamental para uma 

formação qualificada do enfermeiro, o que pode ser resultado da introdução da disciplina de 

Metodologia Científica no primeiro semestre do curso. Destaca-se que os estudantes de 

enfermagem, assim como os enfermeiros, são incentivados pela Prática Baseada em 

Evidências a buscar conhecimentos científicos através do desenvolvimento de pesquisas e/ou 

aplicação na sua prática profissional dos resultados encontrados na literatura, potencializando 

a qualidade da assistência de enfermagem, conforme referiram os estudantes da pesquisa. Os 

estudantes assinalam a importância da pesquisa na prática profissional da enfermagem, 

possibilitando ao enfermeiro o exercício da autonomia nas suas ações, e fornecendo subsídios 
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para criar e inovar a prática. A pesquisa na graduação em enfermagem possui o potencial de 

contribuir para a formação de profissionais críticos e reflexivos, instigados a produzir 

conhecimentos e transformar a realidade em que se encontram, impulsionando e fortalecendo 

a enfermagem como ciência, o que possibilitará uma maior visibilidade da profissão. Entende-

se que a conquista da visibilidade do enfermeiro perpassa a busca das “possibilidades 

interativas e associativas de contribuição e transformação social, nos diferentes espaços e 

campos de atuação, no sentido de ampliar e dar a conhecer o seu campo de intervenção”
5:642

. 

Assim, é necessário incentivar nos estudantes, já no início da graduação, as diferentes 

possibilidades de atuação profissional do enfermeiro, incluindo a pesquisa, o que poderá 

contribuir para um maior reconhecimento e valorização dos profissionais e maior visibilidade 

da profissão
5
. CONCLUSÕES: Observou-se nessa pesquisa que os estudantes percebem e 

valorizam a necessidade da pesquisa em enfermagem como imprescindível para a formação 

profissional, para a prática baseada em evidências, para a educação permanente e a 

visibilidade da enfermagem. Como limitação do estudo, evidencia-se o uso do questionário 

auto-aplicado, o que não permitiu um maior aprofundamento dos dados por parte dos 

pesquisadores. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: 

Acredita-se que o reconhecimento da importância e da necessidade da pesquisa como prática 

transversal nos cursos de graduação em enfermagem contribuirá para o desenvolvimento das 

habilidades investigativas dos estudantes e para a formação profissional.  

 

DESCRITORES: Enfermagem; Estudantes de enfermagem; Pesquisa em enfermagem; 

Educação em enfermagem. 

ÁREA TEMÁTICA: Temas livres  
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INTRODUÇÃO:  No final da década de 70, diferentes propostas de reorganização do 

sistema de saúde brasileiro surgiram a partir do agravamento dos indicadores de saúde 
1
. Na 

década de 80, deu-se a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Constituição 

Federal 
2
. Na tentativa de reorganizar esse modelo assistencial trazendo um novo conceito de 

família focado na atenção primária, criou-se o Programa de Saúde da Família (PSF), em 1994. 

Em 2006 passou ser chamada de Estratégia de Saúde da Família (ESF), dando destaque ao 

trabalho do enfermeiro
3
. A enfermagem tem exercido papel fundamental no desenvolvimento 

do processo de cuidar na ESF. A Estratégia tem o enfermeiro como um importante membro 

da equipe básica multidisciplinar, o que tem representado um campo de crescimento e 

reconhecimento social deste profissional, por ser ele um componente ativo no processo de 

consolidação da estratégia como politica integrativa e humanizadora da saúde. OBJETIVO: 

A partir de uma revisão dos modelos de atenção em saúde no Brasil, especificamente da 

consolidação da ESF, optou-se por identificar os artigos científicos que apontam a relevância 

da implantação da ESF no país e a inserção do profissional enfermeiro nesse espaço, 

refletindo, dessa forma, as potencialidades desse profissional e otimizando a atenção primária 

em saúde. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão por meio de pesquisa bibliográfica 

nos bancos de dados: SCIELO, LILACS, no site do Departamento de Atenção Básica (DAB), 

Ministério da Saúde. Selecionaram-se quatro artigos disponíveis em português. A revisão se 

deu a partir da leitura dos artigos onde se buscou identificar aqueles que apontavam para a 

relevância da consulta de enfermagem no contexto da saúde da família, a importância da 

mesma para o reconhecimento do trabalho do enfermeiro. RESULTADOS: O Programa de 

Saúde da Família (PSF) foi lançado pelo Ministério da Saúde em 1994. Em 2006, passou a ser 

                                                           
1
1. Acadêmica do 2ºsemestre do Curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem/UFPel. Email:       

treicilecce@gmail.com  

     2. Acadêmico do 2ºsemestre do Curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem/UFPel. 

  3. Acadêmica do 2ºsemestre do Curso de Enfermagem da Faculdade de Enfermagem/UFPel. 

  4. Docente da área de Saúde Coletiva da Faculdade de Enfermagem/UFPel. 

 

mailto:treicilecce@gmail.com


 

195 
 

chamado de Estratégia Saúde da Família (ESF), ao invés de programa, visto que o termo 

programa aponta para uma atividade com início, desenvolvimento e finalização
 3

.
 
É uma nova 

estratégia que visa mudar o modelo assistencial, priorizando a saúde coletiva mediante a 

implantação, de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. As equipes são 

compostas, no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta ainda com: um 

dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental. Cada equipe se 

responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4 mil e 500 pessoas ou de mil 

famílias de uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado à 

comunidade
 4

.
 
A ESF se apresenta como uma nova maneira de trabalhar a saúde, tendo a 

família como centro de atenção e não somente o indivíduo doente. Cabe ressaltar, também, 

que esse movimento de “olhar a família” se deu em muitos países e a formulação do ESF teve 

a seu favor o desenvolvimento anterior de modelos de assistência a família no Canadá, Cuba, 

Suécia e Inglaterra que serviram de referência para a formulação do programa brasileiro
 5

. A 

implantação da Estratégia de Saúde da Família é operacionalizada no Município, com a co-

participação do nível estadual. Cabe a ele o papel de interlocutor com o Ministério da Saúde e 

os Municípios. Ao Município é dado o papel de elaborar o projeto para a implantação da ESF, 

submeter e encaminhar o projeto para aprovação, selecionar os profissionais e promover a 

capacitação das equipes de saúde
 5

. A ESF possui uma cobertura de 50,7% da população 

brasileira (96,1 milhões de pessoas). Em 2008 teve investimento de 5.698,00 milhões
 6

. Com a 

implantação do Programa surgiu um novo mercado de trabalho para os enfermeiros e uma 

preocupação com a sua capacitação profissional, fazendo com que contribuíssem para a 

mudança do perfil epidemiológico do país. Assim, o enfermeiro passou a ser respeitado pelos 

demais profissionais da equipe de saúde, como também conquistaram o reconhecimento do 

seu trabalho na sociedade
 7

. A função peculiar da enfermagem é de prestar assistência à 

comunidade e desempenhar atividades de promoção, de educação em saúde, manutenção e 

recuperação da saúde, prevenção às doenças, tratamento e reabilitação
 5

. Essas atividades têm 

proporcionado ao enfermeiro, autonomia no exercício de suas atividades privativas na atenção 

básica, resultando numa significante ascensão social e política da profissão
 8

. Este profissional 

desenvolve seu processo de trabalho em dois campos essenciais: na unidade de saúde, junto à 

equipe de profissionais, e na comunidade, apoiando e supervisionando o trabalho dos ACS, 

bem como assistindo às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem
 9

. Destaca-se a 

ampliação da inserção e a relevância do enfermeiro na ESF, tendo em vista a experiência 
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acumulada desse profissional nas atividades de planejamento, execução e avaliação das ações 

assistenciais, administrativas e educativas, fundamentais ao desenvolvimento da estratégia
 10

. 

Apesar de assumir um papel fundamental na ESF e de contribuir com propostas de 

reorganização dos serviços na lógica do SUS, o enfermeiro ainda precisa ser preparado para 

garantir a integralidade, a qualidade e a humanização da atenção, em defesa do projeto 

sanitário que se deseja construir na saúde
 9

. O exercício da cidadania faz com que os 

profissionais lutem por melhores condições de trabalho e de salários e obtenham 

reconhecimento pelas suas contribuições à instituição e à comunidade. Também, torna-se 

fundamental a busca por conhecimentos científicos e técnicos para melhorar seu nível 

profissional, fortalecendo a capacidade de absorver e transmitir conceitos e informações no 

meio em que atuam. Estando o enfermeiro em um momento histórico do levantar de uma 

bandeira pela profissão, numa perspectiva emancipatória
 11

. CONCLUSÃO: O enfoque 

familiar tem uma característica diferente do modelo hegemônico de atenção à saúde, não se 

baseia unicamente na cura da doença do indivíduo, pelo contrário, dá ênfase substantiva as 

ações de promoção de saúde e prevenção de riscos e doenças, essas ações não se centram 

exclusivamente no serviço de atendimento primário, mas estendem-se ao meio familiar e 

social. A importância do enfermeiro inserido na ESF implica em inúmeras atribuições que 

envolvem as várias abrangências da assistência na Atenção Primária. É ainda, o principal 

mediador entre a comunidade e a Unidade de Saúde e realiza tanto ações assistenciais quanto 

ações de parceria com outros gestores. IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O 

enfermeiro tem a oportunidade de tomar decisões juntamente com os demais profissionais da 

equipe de saúde e com o usuário e seus familiares quanto ao seu cuidado. Este 

comportamento tem favorecido o fortalecimento da equipe, com reflexos no desenvolvimento 

da área de saúde e dessa profissão
 10

. Na verdade o trabalho do enfermeiro vem se destacando 

ao longo do tempo, todavia só foi valorizado com a implantação do PSF, onde se tornou 

visível o perfil profissional de cada categoria, em especial, a do enfermeiro
 8

. 

DESCRITORES: 1. Papel do enfermeiro; 2. PSF; 3. Atenção primária. 

 

ÁREA TEMÁTICA: 2. Inovações tecnológicas e repercussões no cuidado de Enfermagem. 
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