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INTRODUÇÃO 

 

A defesa dos Trabalhos de Conclusão de Curso ocorre na Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande - FURG desde sua criação. No entanto, a apresentação 

dos trabalhos ocorria em dias diversos em que alunos, orientadores e profissionais que 

compunham sua banca de apresentação se reuniam, muitas vezes, de forma privada, sem 

participação externa. 

 Alguns professores viram nesta apresentação a oportunidade de divulgar as pesquisas 

realizadas pelos formandos do curso para toda a comunidade acadêmica e tiveram a iniciativa 

de organizarem a apresentação coletiva destes estudos em dia comum e de forma 

sistematizada. Com a coordenação da Disciplina de Trabalho Monográfico a cargo da professora 

Vera Lúcia de Oliveira Gomes entre os anos de 2008 e 2010 esta atividade foi transformada em 

projeto de extensão e, desde o primeiro semestre de 2011, sob coordenação da Profª Silvana 

Sidney Costa Santos tem-se dado continuidade a esta iniciativa. 

Sabendo da necessidade do profissional estar sempre em processo de crescimento, 

organizamos assim, esse evento para proporcionar momentos de integração e reflexão sobre 

diversas formas através das quais a Enfermagem enaltece a vida durante o seu fazer. 

Entendemos que esta é uma importante estratégia que propicia o entrelaçar de saberes tão 

necessários à pratica profissional nos mais diversos setores/ ambientes.  

Objetivos: 

 Fomentar o compartilhamento do resultado das pesquisas efetivadas através do Trabalho 

de Conclusão de Curso de forma a divulgar os conhecimentos gerados e as experiências 

vivenciadas pelos acadêmicos e seus orientadores docentes durante a prática da Enfermagem/ 

saúde construindo um espaço que possibilite a todos os participantes vivenciar e refletir o novo.  

Abrangência: 

 Possibilitará que os acadêmicos de Enfermagem, docentes e membros da comunidade 

científica reflitam acerca da sua prática diária vislumbrando a possibilidade de crescimento 

individual e coletivo. Entende-se que o Colóquio Científico dos TCCs da Enfermagem é um 

momento de discussões acerca da prática diária realizada pelos acadêmicos nas instituições de 

saúde da comunidade integrando teoria e prática e auxiliando na compreensão do papel do 

enfermeiro na sociedade. Proporcionará momento de discussões, atualizações, trocas de 

conhecimentos e aprofundamento teórico e prático sobre aspectos e temas referentes à saúde e 

á Enfermagem. 
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A FAMÍLIA REVELANDO-SE COMO UM SER DE DIREITOS NO HOSPITAL 

DURANTE A INTERNAÇÃO DA CRIANÇA1 

 

XAVIER, Daiani Modernel2; Giovana Calcagno Gomes3 

 

Descritores: Família; Criança hospitalizada; Direito à saúde. Enfermagem.  

 
1. INTRODUÇÃO 

Na internação hospitalar da criança, geralmente, ela se faz acompanhar por um dos 

membros de sua família. É no familiar que ela busca apoio e proteção, pois o seu cuidado 

contempla o componente afetivo tão necessário neste momento. Verifica-se que o cuidado à 

criança não é exclusividade da enfermagem ou dos outros profissionais da saúde no hospital. A 

família também cuida, só que baseada nos seus referenciais. Assim, o cuidado à criança passa 

a ser compartilhado entre a equipe de enfermagem e o familiar cuidador que a acompanha. 

(ANDRADE, ANDRADE, 2010). 

Ao ser envolvida no cuidado, a família tem o direito de conhecer o projeto terapêutico 

proposto para seu filho e de ser instrumentalizada acerca do processo de hospitalização, para 

que tenha condições de enfrentá-lo. A experiência da internação no hospital, em razão das suas 

características e rotinas, muitas vezes rígidas e inflexíveis, pode gerar desconforto no paciente, 

impessoalidade, dependência da tecnologia, isolamento social, falta de privacidade, perda de 

identidade e da autonomia, dentre outros, rompendo bruscamente com seu modo de viver, que 

inclui suas relações e seus papéis. Neste caso, a identidade e a autonomia podem ser afetadas, 

comprometendo sua capacidade de escolher, decidir, opinar e expressar-se. (BAGGIO et al., 

2011). 

No entanto, verifica-se que, em muitas situações, a família revela-se como um ser de 

direitos no hospital. Ela o faz quando se reconhece como tal; solicita seus direitos e luta para 

manter sua autonomia no hospital. Apesar disso, ainda, há situações em que se submete à 

equipe de saúde pelo bem da criança. (GOMES, 2005). Porém, quando se reconhecem como 

                                                   
1
 Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso. 

2
 Acadêmica. Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PIBIC/CNPQ. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Enfermagem e Saúde da Criança e do Adolescente GEPESCA/FURG. E-mail: daiamoder@ibest.com.br. 
Rio Grande/RS/Brasil. 
3
 Orientadora. Doutora em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem e do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da FURG. Líder do GEPESCA/FURG. E-mail: giovanacalcagno@furg.br. Rio 
Grande/RS/Brasil. 

mailto:daiamoder@ibest.com.br
mailto:giovanacalcagno@furg.br
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um ser de direitos, as famílias manifestam seus pensamentos e, é através destas manifestações, 

que a equipe de saúde pode avaliar seu prestígio e imagem, frente às famílias.  

A família, através da sua participação ativa no cuidado à criança, procura manter sua 

autonomia frente a esta e frente à equipe de saúde. Neste sentido, participa das decisões, 

quanto ao cuidado da criança e tenta se impôr, conversando acerca do plano terapêutico, a fim 

de subsidiar suas decisões, negociando com a equipe o cuidado, tomando decisões a partir das 

avaliações que realiza. 

Participar do cuidado à criança no hospital, durante a sua internação, não está 

possibilitando às famílias, apenas desenvolverem suas habilidades técnicas. Através da sua 

participação no cuidado, as famílias estão conhecendo mais o cotidiano do hospital e, a partir 

deste conhecimento, estão desenvolvendo sua consciência crítica e sua autonomia, fortalecendo 

seu poder de reivindicação, tornando-se mais críticas e participativas do processo de tomada de 

decisões, quanto ao cuidado à criança, tornando-se, inclusive, aptas a fazerem sugestões, 

quanto à possibilidade de melhoria desta forma de cuidar.  

A partir desta, objetivou-se conhecer as situações em que as famílias se revelam como 

seres de direito no hospital. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, realizada no segundo 

semestre de 2011, em uma Unidade de Pediatria, de uma cidade do extremo sul do país. 

Participaram dezoito familiares cuidadores.  Os dados foram coletados através de 

entrevistas semiestruturadas e analisados pela Teoria Fundamentada nos Dados (GLASER, 

STRAUSS, 1967). Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres 

humanos, conforme a Resolução 196/96. O projeto do estudo foi submetido ao Comitê de Ética 

da Universidade Federal do Rio Grande/ FURG recebendo parecer favorável sob número 133/ 

2011. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A família revela-se como um ser de direitos, quando a reconhecem como tal; solicita e 

luta pelos mesmos; sugere melhorias para o cuidado à criança; mantém sua autonomia no 

hospital; tendo que submeter-se às decisões da equipe. Apesar disso, ainda, há situações em 

que a família submete-se à equipe de saúde pelo bem da criança.  

Sendo reconhecida como um ser de direitos mostra que, as famílias das crianças 

internadas no hospital, desconhecem a totalidade de seus direitos, sabendo que têm direitos de 
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estar no hospital e de serem bem atendida pelos profissionais que lhes assistem. A partir do 

reconhecer- 

se como um ser de direitos, as famílias manifestam seus pensamentos e, é através destas 

manifestações, que a equipe de saúde pode avaliar seu prestígio e imagem, frente às famílias.  

Não sendo reconhecida como um ser de direitos demonstra que, as famílias de 

crianças internadas no hospital vivenciam situações em que percebem ter tido seus direitos 

negligenciados.  

Lutando pelos seus direitos mostra que, as famílias, são ativas no exercício de sua 

cidadania no hospital.  A permanência das famílias no hospital parece estar imprimindo outra 

dinâmica ao processo de trabalho, pois esta interação com o ambiente e com os profissionais da 

equipe de saúde faz com que conheçam o cotidiano hospitalar, reivindicando uma maior 

participação neste processo, solicitando cuidados para a criança e para si, avaliando o cuidado 

prestado pela equipe.   

Sugerindo melhorias para o cuidado à criança no hospital revela que, quando é dada 

oportunidade para as famílias, as mesmas, a partir da sua experiência com a hospitalização, têm 

condições de fazer sugestões para a melhoria das condições em que o cuidado à criança na 

Pediatria é prestado.   

Algumas sugestões relacionam-se à possibilidade de mudanças em algumas normas e 

rotinas da instituição como a flexibilização dos horários de visita, a permissão para a entrada de 

alimentos na unidade, a possibilidade de se lavar e estender suas roupas no hospital. Também 

sugerem a possibilidade de melhoria das condições, nas quais as famílias são instaladas 

possibilitando-lhes um maior conforto para cuidar. Desta forma, as famílias nos mostram novas 

possibilidades de cuidado a serem resgatadas e construídas, durante nosso processo de cuidar.  

Mantendo sua autonomia no hospital revela que a família, através da sua participação 

ativa no cuidado à criança, procura manter sua autonomia frente a esta e frente à equipe de 

saúde. Neste sentido, a família participa das decisões, quanto ao cuidado da criança e tenta se 

impor, conversando acerca do cuidado, a fim de subsidiar suas decisões, negociando com a 

equipe o cuidado, tomando decisões a partir das avaliações que realiza. 

Tendo que se submeter às decisões da equipe mostra que a família, como se 

encontra em um mundo desconhecido, no qual exerce menor poder, em muitas situações, 

termina se submetendo às decisões da equipe de saúde.  Nas relações da equipe com as 

famílias, parece haver uma assimetria de poder e, invariavelmente, a equipe procura impor às 

famílias suas opiniões, exercendo sobre elas certa dominação.  Por sua vez, as famílias 

possuem capacidades diferentes de negociação e de controle sobre suas próprias vidas. Este 
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fato associado à vulnerabilidade em que se encontram no hospital facilita a submissão das 

famílias à equipe.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O estudo possibilitou conhecer as situações em que as famílias se revelam como seres 

de direito. A partir dos dados evidenciou-se que a família revela-se como um ser de direitos à 

medida que é garantida sua participação no sistema de saúde, sentindo-se acolhidas pela 

equipe de saúde. Todavia, quando a mesma não compartilha as decisões e o plano de cuidados, 

os familiares sentem seus direitos negligenciados. 

 Dessa forma, a família passa a lutar pelos seus direitos, objetivando a autonomia no 

cuidado, bem como o compartilhamento das decisões com a equipe de saúde, sugerindo 

melhorias para o cuidado, para não terem que se submeterem às decisões da mesma. 

 É fundamental que os profissionais da equipe de saúde, em especial o enfermeiro, 

atuantes em Unidades de Pediatria, criem e aprimorem o cuidado às crianças e a seus familiares 

cuidadores. Esse momento deve fazer parte do planejamento dos cuidados oferecidos, levando 

em conta o contexto social no qual estão inseridos. Com isso, a família poderá se sentir 

instrumentalizada para o cuidado à criança, bem como valorizada e respeitada pela equipe de 

saúde. 
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AVALIAÇÂO DOS FATORES QUE DIFICULTAM A ALIMENTAÇÃO DE IDOSOS 

HOSPITALIZADOS 

 

LIMA, Deise Feijó4; BARLEM, Edison Luis5. 
 

Descritores: Idoso; Alimentação; Desnutrição; Enfermagem 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A desnutrição no idoso vem sendo observada como fator de extrema importância nos 

últimos anos, principalmente na literatura, com a crescente publicação de estudos acerca dessa 

temática. No entanto, são encontrados poucos estudos que abordem as dificuldades 

encontradas pelos idosos em manter sua alimentação no período de hospitalização, tão 

freqüente ao longo da velhice.  

 Ainda que o envelhecimento seja um processo natural, o organismo do idoso sofre 

alterações nutricionais provenientes de diferentes fatores, como os que envolvem a saúde bucal, 

do aparelho digestivo, doenças crônicas, uso de fármacos, dificuldade de locomoção, aspectos 

sociais e até econômicos. Esses aspectos devem ser bem avaliados, pois podem comprometer a 

saúde do idoso, levando-o à desnutrição (BRASIL,2006).  

 Através da revisão de literatura, observou-se a falta de instrumentos específicos para 

avaliar as dificuldades de alimentação do idoso hospitalizado. A avaliação desses fatores é 

indispensável para o cuidado de enfermagem, trazendo benefícios diretos aos pacientes idosos. 

Embora a desnutrição seja comum nessa fase da vida, e muitos desses idosos já se 

encontrarem nesse estado antes da hospitalização, o ideal e esperado nesse momento seria 

uma maior atenção ao idoso e suas necessidades de alimentação.  OBJETIVO: O presente 

trabalho teve como objetivo avaliar os fatores que dificultam a alimentação de idosos 

hospitalizados.  

 

2. METODOLOGIA 

Tratou-se de um estudo de abordagem quantitativa, do tipo exploratório, descritivo, com 

delineamento transversal, desenvolvido com idosos hospitalizados em duas instituições 

hospitalares de grande porte do Rio Grande do Sul; uma delas na cidade do Rio Grande e outra 

localizada em Passo Fundo. Foram sujeitos dessa pesquisa 92 idosos – 55 idosos em um 

hospital público (H1), compreendendo 185 leitos e 295 trabalhadores de enfermagem; 37 idosos 

                                                   
4
 Acadêmica. Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 

5
 Orientador. Docente da Escola de Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 
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em um hospital filantrópico (H2), compreendendo 617 leitos e 1215 trabalhadores de 

enfermagem. 

Foram critérios de inclusão: ser pessoa idosa, internada em unidade hospitalar dos 

hospitais do estudo, estar hospitalizado no mínimo há três dias, não estar em restrição alimentar 

por prescrição médica, ter suficientes condições de entender e responder ao questionário, 

desejar participar desta pesquisa. Para a coleta de dados, foi utilizada uma escala elaborada 

para esta pesquisa denominada “Escala de Avaliação Alimentar Para o Idoso Hospitalizado”, 

contendo inicialmente uma caracterização dos sujeitos, seguida de questões que tentam aferir 

em uma escala Likert de 5 pontos as dificuldades alimentares do idoso hospitalizado.  

Para a análise de dados foi utilizado o software estatístico Statistical Package for Social 

Sciences versão 17.0, realizando as análises descritivas e distribuições de frequência de cada 

um dos itens. Foi respeitada a Resolução 196/96, com encaminhamento do projeto ao CEPAS-

FURG e ao comitê de ética do hospital da cidade de Passo Fundo. Os resultados são 

apresentados sobre forma de um artigo, intitulado “Avaliação dos fatores que dificultam a 

alimentação de idosos hospitalizados”  

 

3. RESULTADOS 

A média de idade dos sujeitos foi de 72,28 anos; 54,3% eram do sexo masculino e 

apresentavam uma média de 13,47 dias de internação. Dos 50 idosos homens hospitalizados, 

18 tinham como acompanhante a esposa; das 42 idosas, 25 apresentavam seus filhos como 

acompanhantes. Em relação ao auxílio para a alimentação, 56,5% não necessitavam de auxilio. 

Houve perda de peso em 51,08% dos sujeitos e 56,5% afirmaram que durante a internação, se 

alimentam menos que usual. 

 Foram submetidas à análise fatorial exploratória, as 26 questões do instrumento (entre 

blocos), a fim de verificar a validade discriminante do mesmo. Definiu-se como método de 

extração a análise de componentes principais, aplicando-se a rotação ortogonal Varimax que 

discrimina a pertinência das variáveis aos componentes identificados. Quatro constructos foram 

formados, obedecendo-se dois critérios: o grau de associação entre as variáveis, encontrado 

através das cargas fatoriais, e o seu grau de subjetividade.  

 Para tornar os constructos mais claros, definiu-se como solução de extração a formação 

tetrafatorial, considerando como ponto de corte cargas fatoriais superiores a 0,500. Foram 

eliminadas 14 questões por apresentarem baixas correlações com os demais itens de seu grupo, 

obtendo assim dois fatores com quatro itens e dois fatores com dois itens. Os fatores 

construídos foram assim denominados: fatores ambientais, alimentares, da equipe de saúde e 
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fisiológicos. Os ambientais se destacaram como os que mais dificultam a alimentação dos idosos 

hospitalizados. 

 

4. DISCUSSÕES 

 Entre os fatores que dificultam a alimentação em idosos hospitalizados, os fatores 

ambientais mostraram-se os mais relevantes. Neste sentido, como já indicado na literatura 

proveniente da idade antiga, resgatando os textos Hipocráticos, também é possível perceber que 

o bem-estar dos indivíduos é influenciado pelos fatores ambientais (JUNIOR, 2005). Pode-se 

perceber também, que o ambiente hospitalar influencia diretamente na diminuição do apetite. 

Estudos realizados em hospitais brasileiros mostraram que pacientes hospitalizados referem não  

gostar de comer no hospital, onde se encontram pessoas desconhecidas e odores 

desagradáveis (WRIGHT,et al,2006;WOSNY,et al,2001).  

 Quanto aos ruídos, ou excesso de sons/barulho no ambiente hospitalar, estes possuem 

potencial suficiente para, além de afetar a audição, interferir no bem estar físico e emocional, 

diminuindo consecutivamente o próprio apetite. Equipamentos como monitores, aspiradores, 

ventiladores mecânicos, celulares, notebooks, circulação de pessoas, além de passos, 

vozes/conversas dos profissionais e visitantes, foram às principais causas de ruídos hospitalares 

(SILVA, et al,2011). 

  Em relação aos fatores alimentares, apresentados como o segundo de maior intensidade 

nesta pesquisa, destaca-se o sabor da comida como um dos aspectos para que a ingestão seja 

adequada e o momento da refeição seja satisfatório. A apresentação da refeição e a variedade 

contribuem negativamente para não ingestão dos alimentos (HARTWELL,et al,2006), além de 

outros aspectos já apontados na literatura, como a textura, a falta de sabor e a consistência da 

comida(WRIGHT,2006).  

 Além disso, a própria internação hospitalar representa uma ruptura no cotidiano do idoso, 

no que se refere aos hábitos e rotinas alimentares, uma vez que um novo hábito alimentar é 

imposto, podendo gerar insatisfação e consequente negação (SILVA,et al,2010). Os fatores 

relacionados à equipe, formados apenas por duas questões relacionadas uma com a 

enfermagem e outra com a equipe de nutrição, evidenciam o pouco reconhecimento da 

população idosa sobre a importância dessas equipes na sua alimentação e nutrição. Não parece 

existir uma integração entre o cuidado nutricional e as rotinas de diagnóstico e terapêutica 

realizadas pelas equipes de saúde, o que pode indicar também a falta de entendimento e 

comprometimento dos profissionais, principalmente os da enfermagem (BOOG, SILVA,2001; 

MELLO,et al,2003). 
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 Os idosos possivelmente não reconhecem o papel da equipe de enfermagem no 

processo de alimentação durante o período de internação hospitalar. A enfermagem necessita  

assumir sua responsabilidade em relação à alimentação dos pacientes idosos hospitalizados, 

potencialmente fragilizados no que diz respeito à nutrição adequada. 
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CUIDADO APÓS ALTA HOSPITALAR: ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES6 

 

BARROS, Vanessa Duarte7; BORBA, Marta Riegert8 

 

Descritores: Alta do paciente. Planejamento da alta. Educação de Pacientes como 

Assunto. Enfermagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A alta hospitalar compreende a autorização da saída de um paciente interno e determina 

a cessação da modalidade da assistência prestada até o momento. Pode ser emitida por uma 

ordem médica, uma conveniência da administração, caracterizando alta administrativa, ou, por 

interesse próprio, ou seja, a pedido do paciente ou família (BRASIL, 2003). Para Ganzella e 

Zago (2008) a alta hospitalar é a transferência do cuidado ao paciente do hospital para outros 

contextos de saúde e consiste na suspensão da assistência prestada desde a internação, por 

motivo de melhora ou cura do quadro clínico, transferência ou óbito.  

O planejamento da alta deve ser construído a partir do momento em que o usuário é 

admitido na instituição hospitalar, devendo ser desenvolvido durante todo o período de 

internação, levando em consideração suas condições e as necessidades individuais (HUBER; 

MCCLELLAND, 2003).  

As orientações devem ser fornecidas pelos profissionais que atuam na assistência no 

âmbito hospitalar, quanto aos cuidados a serem realizados no pós alta, favorecendo que sejam 

evitados possíveis danos a saúde destes usuários e consequentes reinternações. A partir das 

informações apresentadas, este trabalho tem como objetivo caracterizar as 

informações/orientações que os usuários com alta hospitalar recebem.  

 

2. METODOLOGIA 

Estudo de natureza exploratória descritiva, com abordagem qualitativa desenvolvido em 

Unidade de Clínica Médica de um hospital na região sul do estado do Rio Grande do Sul, no 

                                                   
6
 Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso O Preparo para Alta Hospitalar em uma 

Unidade de Clínica Médica: Perspectivas de Usuários. 
7
  Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Email: 

nessadbarros@yahoo.com.br . Rio Grande/RS/Brasil. 
8
 Orientadora. Mestre em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande - FURG Rio Grande/RS/Brasil.  
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período de 17 de fevereiro a 05 de março de 2012. Foram participantes do estudo dezoito 

usuários que contemplaram os seguintes critérios de inclusão: ser maior de 18 anos; estar com  

alta médica por cura ou melhora do quadro clínico, independente do motivo de internação; ter 

condições de comunicação com a acadêmica, ou acompanhante/familiar envolvido com a 

situação e cuidados destinados ao usuário; ter permanecido internado por mais de 72h na 

unidade; e concordar em participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os usuários que não corresponderam a todos os critérios 

de inclusão.  

A coleta de dados foi através de entrevista semiestruturada, gravadas com concordância 

dos participantes, e transcritas na íntegra para posterior análise e interpretação dos dados, 

sendo utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), proposta por Lefèvre e Lefèvre 

(2005). Todas as exigências éticas e científicas contidas na resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde foram atendidas (BRASIL, 1996). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As informações/orientações que os usuários com alta hospitalar recebem baseiam-se em 

geral sobre o uso de medicamentos e alimentação adequada, conforme retrata o seguinte 

DSC1.1 construído a partir das expressões-chaves de todos os participantes do estudo:  

Eu tenho que fazer o tratamento com antibiótico em casa, e me deu mais 

um antibiótico. Tenho que tomar os remédios direitinhos, sem esquecer e 

nos horários certos. Esses medicamentos são muito fortes não posso 

tomar sem comer nada. Além disso, tenho que cuidar da minha 

alimentação, uma dieta mais adequada com alimentos sem resíduos. Me 

alimentar bem. 

 Diferente das orientações mencionadas acima, somente três pacientes relataram receber 

orientação sobre cuidados diferentes das mencionadas a cima, e corresponde a cuidados com a 

sonda vesical de demora (SVD), alimentação por sonda nasoentérica e a permanência da cânula 

de traqueostomia no domicílio, conforme DCS1.2:  

Tenho que trocar a bolsinha [SVD] de cinco em cinco dias, mas outro me 

disse de quinze em quinze dias, lavar a sonda da alimentação com água 

em uma seringa depois da dieta que tem que passar devagar e tirar o 

canino de metal e lavar com soro.  

Pela análise dos dados, percebemos que algumas orientações importantes para 

recuperação, prevenção e promoção da saúde não foram mencionadas pelos usuários.    O sono 

e repouso adequado, por exemplo, se faz necessário para a restauração da saúde, com 

benefícios para a qualidade de vida, atuando tanto fisicamente quanto emocionalmente 
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(POTTER; PERRY, 2006). As possíveis orientações sobre atividades físicas também não foram 

citadas pelos participantes do estudo. Os principais benefícios à saúde advinda da prática de 

atividade física referem-se à melhora dos índices lipídicos, prevenção e redução no agravamento 

de doença coronariana, outras alterações cardiovasculares e metabólicas (MARON, 2000) e está  

associada à ausência ou a poucos sintomas depressivos ou de ansiedade (BOSCOLO et al, 

2005). 

Outro aspecto importante, mas não relatado pelos usuários seriam as orientações sobre 

a medicação, que não somente a dose e horários de administração, incluindo os efeitos 

adversos, subsidiando assim o tratamento terapêutico no domicílio.  

A escassez de informações e o não entendimento das informações transmitidas aos pacientes 

podem acarretar na não adesão ao tratamento e dificuldades para diferenciar manifestações 

patológicas dos efeitos adversos da terapêutica, que podem agravar o estado de saúde do 

paciente (LAGE; FREITAS; ACURCIO, 2005; SILVA; SCHENKEL; MENGUE, 2000).  

Além disso, não foram mencionados cuidados com a alimentação por sonda nasoentérica 

como: preencher o equipo de conexão do frasco de alimento com a sonda, antes do fluxo, para 

evitar entrada de ar, manter cabeceira elevada durante o processo, orientações para sinais de 

aspiração, no caso de vômitos deambular ou sentar-se se possível (NAJAS, 2011).  

O mesmo ocorreu com o uso da SVD, quando as informações desencontradas sobre o 

tempo de troca do dispositivo, mostrou-se um aspecto negativo na orientação. Durante 

abordagem realizada com este paciente em específico, o mesmo havia elevado o coletor acima 

do púbis causando o refluxo de urina para dentro da bexiga, o que além do desconforto pode 

acarretar em infecções do trato urinário (CAMARA, 2009). Ao término da coleta de dados o 

usuário, ao ser indagado, relatou não ter recebido orientações neste sentido. 

 

4. CONCLUSÃO 

Acredita-se que a construção do conhecimento acerca do tema proposto, com espaço 

para a reflexão sobre o assunto, poderá contribuir para a melhoria da assistência prestada ao 

usuário e para melhor atuação dos profissionais de saúde. Percebe-se que talvez uma educação 

continuada que aborde o tema preparo para a AH, de forma multiprofissional, onde seja discutida 

a importância de preparar este usuário para retornar para casa e as adequadas 

informações/orientações, que podem ser repassadas de maneira esclarecedora a ele, seja 

possível assegurar a continuidade do cuidado no domicílio com o intuito de promover a saúde do 

paciente pós alta hospitalar. 
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ELETROMIOGRAFIA E A ENFERMAGEM: uma revisão integrativa9 

 

 

LIMA, Liliana Martins10; CEZAR-VAZ, Marta Regina11; ALMEIDA, Marlise Capa 

Verde de12 

 
Descritores: Enfermagem; Eletromiografia; Avaliação em enfermagem; Saúde do 
Adulto. 
 

 
1.INTRODUÇÃO 

A eletromiografia (EMG) possibilita a análise e o diagnóstico de doenças musculares 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 

(GOMES, et al, 2006). O interesse particular na presente pesquisa corresponde à verificação 

sobre o que a Enfermagem está produzindo sobre o uso da Eletromiografia como instrumento de 

trabalho clínico em adultos. OBJETIVO: Identificar nas produções científicas da enfermagem a 

utilização da eletromiografia como instrumento de trabalho clínico. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que tem como finalidade agrupar, de 

forma ordenada, resultados de buscas sobre um delimitado tema, favorecendo o 

aprofundamento no assunto a ser pesquisado (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO, 2008). Essa 

revisão seguiu o modelo proposto por Whittemore e Knafl (2005), em que é preciso seguir 

algumas fases para sua construção: 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 

                                                   
9
 Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso.  
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Produção Coletiva de Saúde (LAMSA). E-mail: cezarvaz@vetorial.net. Rio Grande/RS/Brasil. 
12

 Enfermeira. Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/Saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande – FURG/Brasil. Enfermeira Técnica do Laboratório de Práticas em Enfermagem – 
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dados obedeceu aos seguintes critérios de inclusão: a) 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, 10 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 Pubmed (03), Science Direct (02), e na Willey Online Library (01). Os direitos autorais 

foram respeitados. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A Tabela 1, mostra as variáveis de identificação envolvidas nos artigos selecionados. 

Tabela 1 - Variáveis de identificação para análise das publicações encontradas – 2012. 

Título do artigo Autores/ formação Ano 
Local de 

publicação 
Periódico Base 

I 
Waterproofing 

EMG 
Instrumentation 

Rebecca D. 
Benfield/ 

enfermagem 
Edward R. 
Newton/ 
medicina 

Tibor Hortobágyi/ 
exercício e 

ciências do esporte 
 

2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estados 
Unidos 

Biological 
research 

for nursing 

Academic 
Search 
Premier 

II 

A randomized 
cross-over 
study of the 

quality of 
cardiopulmonar
y resuscitation 
among females 
performing 30:2 
and hands-only 
cardiopulmonar
y resuscitation 

Cynthia 
Trowbridge/zoologia 

Jesal N. 
Parekh/engenharia 

Mark D. 
Ricard/educação 

física 
Jerald Potts/ 

medicina 
W 

Clive 
Patrickson/bacharel 

em educação 
Carolyn L. Cason/ 

enfermagem 
 

2009 
Estados 
Unidos 

BMC 
Nursing 

Biomed 
Central 

Journals 

III 

Self-Monitoring 
and Pelvic 

Floor Muscle 
Exercises to 
Treat Urinary 

Jean E. Kincade/ 
medicina 
Molly C. 

Dougherty/enferma
gem 

2005 
Reino 
Unido 

Urologic 
nursing 

Cinahl 
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Incontinence Jan Busby-
Whitehead/ 
medicina 

John R. Carlson/ 
medicina 

William B. Nix/ 
medicina 
Dwan T. 

Kelsey/enfermagem 
Fay C. Smith/ 
enfermagem 

Georgia S. Hunter/ 
estudante de 
enfermagem 
Amy D. Rix/ 
estudante de 

medicina 
 

IV 

Surface 
Electromyograp
hy Apparatus 

as a 
Measurement 

Device 
for Biofield 
Research: 

Results from a 
Single Case 

Study 

Mitzi A. Forbes/ 
enfermagem 

Ray Rust/ não 
identificada 

Gerald J. Becker/ 
engenharia 

 

2004 
Estados 
Unidos 

The 
journal of 
althernati 

ve 
And 

compleme
ntary 

medicine 

Mary ann 
Liebert 

V 

Clinical 
measurement 
of adults: state 
of the scienc 

Rozina H. Bhimani/ 
enfermagem 

Lisa. C. Anderson/ 
zoologia 

Susan J. henly/ 
enfermagem 

Sarah. A. Stoddard/ 
enfermagem 

2011 
Estados 
Unidos 

Journal of 
neurosci 

ence 
nursing 

Medline 
Pubmed 

VI 

Comparisons of 
pelvic fl oor 

muscle 
performance, 

anxiety, quality 
of life and life 

stress in 
women with dry 

overactive 
bladder 

compared with 
asymptomatic 

women 
 

Sharon Knight/ 
biologia, psicologia 

e medicina 
Janis Luft/ 

enfermagem 
Sanae Nakagawa/ 

fisioterapia 
Wendy B. Katzman/ 

fisioterapia 
 

2011 
Estados 
Unidos 

Bju 
internacio

nal 

Medline 
Pubmed 

VII Electrodiagnost Deborah Ellison/ 2010 Estados Critical Medline 
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ic Studies enfermagem 
Michelle L. 

Williams/não 
identificada 

Grace Moodt/ 
enfermagem 

Francisca Cisneros  
Farrar/ enfermagem 

 

Unidos 
 

Care 
Nursing 
Clinical 
North 

America 

Pubmed 

VII
I 

Physiological 
Reactivity and 

Facial 
Expression to 

Emotion-
Inducing Films 
in Patients With 
Schizophrenia 

Sungwon Park/ 
enfermagem 

Kiwoong Kim/ não 
identificada 

 

2011 
Reino 
Unido 

Archives 
of 

Psychiatri
c Nursing 

 

Science 
Direct 

IX 

Latent 
Myofascial 

Trigger Points 
are Associated 

With an 
Increased 

Antagonistic 
Muscle Activity 
During Agonist 

Muscle 
Contraction 

Jose Miota 
Ibarra/não 
identificada 
Hong-You 

Ge/ciências 
médicas 

Chao Wang/não 
identificada 

Vicente Martinez 
Vizcaino/ 

enfermagem 
Thomas Graven-

Nielsen/engenheiro 
biomédico 

Lars Arendt-
Nielsen/ ciencias 

médicas 
 

2011 
Estados 
Unidos 

The 
Journal of 

Pain 

Science 
Direct 

X 

The nurse's 
workload in 

care situations 
 

Marja-Liisa Nuikka/ 
não identificada 

Marita Paunonen/ 
enfermagem 

Osmo HaÈnninen/ 
fisiologia 

Esko LaÈnsimies/ 
Medicina 

2001 Finlândia 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Wiley 
online 
Library 

 

Para a análise da questão o que a Enfermagem está produzindo sobre o uso da 

Eletromiografia como instrumento de trabalho clínico em adultos, resolveu-se trabalhar: os 

objetos de investigação dos estudos, pois são eles que recebem a assistência de enfermagem a 

partir do uso da eletromiografia, e as finalidades desta tecnologia a partir dos textos 

identificados. 
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Com relação ao objeto de estudo, os textos apresentaram-se divididos nas seguintes 

áreas clínicas: saúde do adulto 50% (n=5), (IV, V, VII, VIII, IX), investigando indivíduos adultos 

saudáveis e em condições de doença; na saúde da mulher 30% (n= 3)( I, III, VI), pesquisando 

mulheres saudáveis e com distúrbios geniturinários, e na saúde do trabalhador 20% (n=2) (II, X) 

na investigação muscular de profissionais da área da saúde. 

A seguir, estão apresentadas na Tabela 02, as finalidades dos estudos analisados. 

Tabela 2 –Finalidade do uso da eletromiografia nos artigos encontrados- Rio Grande, RS – 2012 

 

      Finalidade do uso da eletromiografia pela Enfermagem  
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação da 
capacidade 
funcional 

ARTIGOS 
 

 
 

 Investigando os efeitos da hidroterapia na contratilidade 
uterina, e comparando com EMG em condições secas, 
com a finalidade de estudar o trabalho de parto 
disfuncional, em mulheres saudáveis; 

 Avaliando os níveis de fadiga e alterações na mecânica 
corporal associados com a realização de ressuscitação 
cardiopulmonar por socorristas; 

 Determinando se a Eletromiografia é capaz de detectar 
sinais elétricos ao realizar-se o toque terapêutico, que 
possam ser usados como medida na pesquisa do campo 
de energia humano; 

 Avaliando a atividade motora de um ponto gatilho 
miofascial latente, em um músculo antagonista, durante a 
contração muscular máxima de pacientes saudáveis;  

 Medindo a tensão muscular nos ombros, pescoço e o 
esforço percebido através da contração voluntária 
máxima, em enfermeiros em situações de cuidados. 

 
 
 
 

 
I; 
II; 
IV; 
IX; 
X 

 
 
 
 
 
Identificação 
de alterações 
funcionais  

 
 
 
 
 

      III; 
V; 

VI; VII; 
VIII 

 

 Avaliando as características dos músculos do assoalho 
pélvico de mulheres com incontinência urinária, durante o 
repouso e a contração, a fim de avaliar se o treinamento 
de biofeedback era efetivo; 

 Avaliando e medindo a espasticidade, em pacientes que 
sofrem com este distúrbio; 

 Comparando a musculatura pélvica de mulheres com 
bexiga hiperativa e mulheres assintomáticas, e 
visualizando se estão associadas com ansiedade e 
estresse; 

 Avaliando queixa de dor lombar de um paciente adulto, 
verificando se existe associação com alterações 
sensoriais nas extremidades inferiores; 

 Examinando o reconhecimento á emoções e respostas 
fisiológicas de pacientes com Esquizofrenia e 
comparando com pacientes saudáveis; 
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Os estudos da Enfermagem sobre a eletromiografia foram, geralmente, ingleses, cuja 

produção mostrou-se interdisciplinar, o que reafirmou o investimento das diferentes categorias 

profissionais para a análise eletromiográfica. A temática das produções abordou um interesse 

clínico na saúde do adulto, da mulher e do trabalhador, nas situações de alteração da função 

muscular e na avaliação da capacidade funcional muscular. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste estudo permitiu identificar que a produção científica da enfermagem 

na relação ao uso da EMG é uma temática nova, ainda pouco explorada, evidenciando que 

ainda não existem pesquisas brasileiras relacionadas ao assunto. Tendo em vista que as 

doenças musculares, de uma forma geral, têm sido mais presentes entre a população brasileira 

e podem produzir sequelas debilitantes e incapacitantes que influenciam diretamente na 

qualidade de vida, foi possível relacionar o interesse da enfermagem em aplicar a eletromiografia 

na comparação da funcionalidade muscular nos diversificados grupos populacionais e mostra a 

necessidade de ampliar os estudos brasileiros a respeito do uso do eletromiógrafo. 

Frente a isso, revela -se a relevância desse estudo para a enfermagem clínica, pois 

apresenta um método de investigação muscular valioso, que auxilia na identificação de lesões a 

agravos que podem acometer os mais diversos grupos musculares, e possibilita que sejam 

traçadas alternativas específicas para prevenir esses agravos ou amenizar essas lesões. 

 

REFERÊNCIAS  

 
1 GOMES, C. F. et al. Surface electromyography of facial muscles during natural and artificial 
feeding of infants. J Pediatr (Rio J), Porto Alegre, v. 82, p. 103-9, 2006. 
 
2 MENDES, K. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de 
pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto Contexto 
Enferm, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-64, out./dez. 2008. 
 
3 WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. J Adv Nurs, 
Texas, v. 52, n. 5, p. 546-53, dec. 2005. BIOLOGICAL RESEARCH FOR NURSING,  v. 8, n. 3, 
p. 195-201, Jan. 2007. 
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FATORES QUE FACILITAM OU DIFICULTAM A ELABORAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE 
ENFERMAGEM PELOS ACADÊMICOS DA GRADUAÇÃO13 

 

SILVEIRA, Daniela Maack14; MAGALHÃES, Mariângela15 

 

Descritores: Enfermagem; Processos de Enfermagem; Estudantes de enfermagem 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

O Processo de Enfermagem (PE) é um instrumento valioso para aprimorar e guiar a 

prática de enfermagem proporcionando uma dinâmica das ações sistematizadas e inter 

relacionadas, sendo o foco principal a assistência à saúde do ser humano. Possibilita o 

planejamento e desenvolvimento de cuidados qualificados e específicos ao indivíduo, à família e 

à comunidade, assim como, o registro da prática profissional de enfermagem que aumenta a 

visibilidade e o reconhecimento profissional. (FIGUEIREDO et al, 2006). 

O ensino do Processo de Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 

faz parte da grade curricular, desde a criação do curso, o referencial teórico utilizado é o modelo 

de Wanda Horta. 

O interesse pela temática surgiu com a participação como bolsista voluntária do Projeto 

de Extensão: 

, durante as Atividades Práticas das Disciplinas e no Estágio 

Supervisionado em Enfermagem I, após encontrar dificuldades no momento do registro da 

Evolução de Enfermagem (EE), baseado no modelo padronizado, sugerido pela Escola de 

Enfermagem. Observei, ainda, que as dificuldades eram encontradas também por outros 

acadêmicos de diferentes séries gerando forte resistência para desenvolverem tal atividade. 

A percepção acerca de facilidades e dificuldades encontradas pelos acadêmicos 

contribuiu para a definição da questão norteadora deste estudo: quais os fatores que facilitam ou 

dificultam a elaboração da Evolução de Enfermagem pelos acadêmicos?  

O objetivo do estudo foi Identificar os fatores que facilitam ou dificultam a elaboração da 

Evolução de Enfermagem pelos acadêmicos da graduação. 

                                                   
13   Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso 
14

 Acadêmica(o). Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). E-mail: 
dmaacksilveira@yahoo.com.br . Rio Grande/RS/Brasil. 
15

 Orientador. Mestre em Enfermagem. Coordenadora Adjunta da Escola de Enfermagem. Docente da 

Escola de Enfermagem E-mail: mariprof43@yahoo.com.br .Rio Grande/RS/Brasil.  

mailto:dmaacksilveira@yahoo.com.br
mailto:mariprof43@yahoo.com.br
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2. METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.  

Foi realizado nas unidades de internação do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 

vinculado a Universidade Federal do Rio Grande – HU/FURG, na cidade do Rio Grande/RS. 

Foram convidados 13 acadêmicos de enfermagem das 8ª e 9ª séries do Curso de 

Graduação em Enfermagem da FURG.  Todos aceitaram participar deste estudo, sendo oito da 

oitava, e cinco acadêmicos da nona série.  

Os critérios de Inclusão dos sujeitos foram: estar fazendo Estágio supervisionado I e II 

nas Unidades de Internação do HU, no turno da tarde, e firmar aceite para participação no 

estudo, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos da 

pesquisa os acadêmicos que não se enquadrarem nos critérios de inclusão. 

A coleta dos dados ocorreu no período de 01 a 30 de abril de 2012, por meio de 

questionário e análise de evolução. No primeiro momento foi entregue um questionário 

estruturado com questões abertas sobre o PE, sendo agendado com o acadêmico um horário 

para recolher o mesmo. No segundo momento, o questionário respondido foi lido juntamente 

com o acadêmico. Ainda neste momento, foi realizada análise de uma evolução de enfermagem 

elaborada por ele durante o Estágio, juntamente com o mesmo e seguindo o roteiro construído 

pela autora a partir da revisão de literatura sobre a EE. 

Os participantes foram identificados por pseudônimos, com vistas a garantir o seu 

anonimato. Optou-se por utilizar o nome das estrelas. 

Os dados foram analisados através da “Análise Temática” proposta por Minayo. A análise 

foi realizada em três etapas. Na “pré-análise” foi realizada leitura flutuante para tomar contato 

exaustivo com o material deixando-se impregnar pelo seu conteúdo. Na “exploração do material” 

foi realizada a classificação e agregação dos dados escolhendo as categorias  que comandaram 

a especificação dos temas. No “tratamento dos resultados obtidos e interpretação” foram 

propostas inferências e realizadas interpretações previstas no quadro teórico. (MINAYO, 2008). 

Todos os preceitos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde para a 

pesquisa com seres humanos foram levados em consideração. A pesquisa foi aprovada sob 

parecer nº. 188/2011, do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde. Além disso, foi 

solicitado o Consentimento da Diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do 

Rio Grande e a autorização dos sujeitos por meio do TCLE. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A partir das respostas dos questionários e da análise das evoluções pode-se identificar a 

seguinte categoria: 

 
3.1 Evolução de Enfermagem: Instrumento de comunicação e cuidado 
 

Conforme as respostas dos questionários todos os acadêmicos de enfermagem 

consideram importante o registro da EE no prontuário do paciente. Sendo enfatizado como um 

instrumento de comunicação entre os profissionais de saúde e da própria equipe de enfermagem 

é onde o profissional registra todas as informações relativas ao cuidado tornando visível seu 

trabalho e, sobretudo oportunizando a avaliação do paciente e a definição das condutas 

escolhidas, conforme as seguintes falas. 

Facilita a comunicação [entre os profissionais de saúde] dos diferentes turnos [de 
trabalho]. (SPICA) 
 
A evolução de enfermagem é onde ficam registradas todas as alterações que 
ocorreram no período de internação. Facilita para todos os profissionais para 
suas avaliações e condutas. (CAPELLA) 
 
É através da evolução de enfermagem que podemos registrar todos os cuidados 
realizados [pela enfermagem], mostra o trabalho efetivo. (ALHENA) 
 

Pesquisa realizada por Cianciarullo et al, confirma as respostas dos participantes quando 

diz que a anotação de enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem, pois é fonte de informações  para assegurar a continuidade da 

assistência. Além de contribuir para a identificação das alterações do estado e das condições do 

paciente. (CIANCIARULLO et al, 2001). 

Apesar de saberem que a EE é um importante instrumento de comunicação e cuidado 

alguns acadêmicos referem que a equipe de saúde das unidades não valoriza a EE e pouco se 

utiliza dos registros de enfermagem realizados pelos acadêmicos chegando a oferecer 

resistência a sua realização.  

 
[...] muitas vezes a evolução de enfermagem não vai ser lida pelos colegas de 
profissão. (SÍRIUS) 
 
Resistência dos profissionais em realizar as evoluções [...] A evolução de 
enfermagem esta sempre em segundo plano. (NUNKI) 

 

Os registros de enfermagem quando não realizados no prontuário do paciente, além de 

não constituírem um documento legal, impedem a efetiva comunicação entre a equipe como se 

observa em nosso local de estudo onde ainda é utilizado o tradicional livro de ocorrências.  

[...] Já na construção do registro escrito não tem facilidade para sentar e evoluir 

um paciente de forma adequada com o processo de enfermagem completo, pela 
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demanda da unidade, então acaba que registramos apenas as alterações diárias 

mais relevantes em um caderno preto e as evoluções não são realizadas. 

(CAPELLA) 

A prática do livro de ocorrências segundo Pimpão et al, dilui as informações, causando 

uma descentralização e a possibilidade de perdas das mesmas. Além disso, demonstra um 

fracionamento do trabalho da enfermagem,  mas que pode, também, levar ao entendimento de 

um cuidado de enfermagem realizado de maneira parcial. A inadequação e a insuficiência dos 

registros podem comprometer a assistência ao paciente, pois inviabilizam que as informações 

corretas sejam transmitidas com segurança aos demais profissionais, além de manterem 

invisível o fazer da enfermagem, perante a lei e demais profissionais das equipes de 

enfermagem e de saúde dificultando, inclusive, sua contabilização. (PIMPÃO et al, 2010) 

 

4. CONCLUSÃO 

O presente estudo obteve confirmação dos pressupostos atingindo o objetivo proposto. A 

metodologia utilizada foi adequada. 

A pesquisa possibilitou confirmar que os acadêmicos compreendem a importância do PE; 

reconhecem a EE como instrumento de comunicação e cuidado, que permite a maior visibilidade 

do trabalho da enfermagem, e consideram efetivo o ensino do PE desde as séries iniciais do 

curso. Entretanto, admitem oferecer resistência à realização da EE, apontando as dificuldades 

que no seu entendimento podem ser a causa desta resistência. 

 Identificou-se que os sujeitos utilizam a EE em suas atividades práticas, porém 

apresentam dificuldades para elaborá-la em função do tempo, ou seja, relataram que a demanda 

de serviços da unidade impossibilita  evoluir os pacientes de forma completa, além de relatarem 

desconforto perante a equipe de enfermagem dos campos de prática que não utilizam os 

registros desvalorizando os mesmos. 

Como limitação deste estudo aponta-se: o tempo para realização da pesquisa que 

precisou respeitar o prazo de conclusão, desta forma nem todos os dados obtidos chegaram a 

ser categorizados. 

 Espera-se que este trabalho traga contribuições para o ensino do PE e acreditamos que 

uma vez que os acadêmicos, em especial os estagiários de final de curso, passem a assumir 

mais o seu papel na prática deste processo possam despertar o interesse e a compreensão da 

equipe de enfermagem dos campos de prática. 
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MÉTODOS CONTRACEPTIVOS: CONHECIMENTO DOS (AS) FORMANDOS(AS) DO 

CURSO DE ENFERMAGEM16
 

 

MARTINS, Gabriela Del Mestre17; FONSECA, Adriana Dora18 

 

Descritores: Estudantes de Enfermagem; Anticoncepção; Enfermagem. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 É conhecido o direito de cada pessoa em receber informação e ter acesso a métodos 

anticoncepcionais (MAC), seguros e eficazes, de sua escolha. É de direito inclusive, o acesso a 

serviços de saúde de qualidade para mulheres e homens ao longo do seu ciclo vital, tendo em 

vista a construção de parcerias igualitárias, alicerçadas no respeito entre os parceiros e em 

responsabilidades compartilhadas (CIPD, 1994)(BRASIL, 2009). 

 Ponderando os avanços no âmbito da saúde sexual e reprodutiva e o desenvolvimento 

tecnológico relacionado à contracepção, disponibilizar informações confiáveis, métodos seguros 

e oferecer condições para que adolescentes e jovens tomem suas próprias decisões, são 

iniciativas que tendem a incentivá-los a adotarem um comportamento sexual responsável e 

prazeroso (BERLOFI, et al). A Organização Mundial da Saúde identifica a juventude como o 

período que se estende dos 15 aos 24 anos de idade, tendo os adolescentes jovens idade entre 

15 e 19 anos e os adultos jovens entre 20 e 24 anos (OMS apud BRASIL, 2007). 

 Ressalta-se que essa população pode utilizar a maioria dos MAC existentes, porém os 

mais adequados à faixa etária em questão são o preservativo masculino ou feminino, associado 

com as pílulas orais (ACO) ou com o anticoncepcional injetável (AC injetável)  (BRASIL, 2006). 

 Perante o exposto pressupõe-se que os universitários que frequentam cursos da área da 

saúde, por terem maior acesso aos conteúdos associados à temática desse estudo, conheçam 

os métodos para evitar DST’s e gravidez não planejada. Acredita-se que o estudante, em fase 

de conclusão do curso de Enfermagem, tenha conhecimento considerável sobre o tema.  

 Assim, o presente estudo tem por objetivo verificar o conhecimento, dos formandos do 

curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande - FURG, sobre 

                                                   
16

 Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso “Métodos contraceptivos: 
conhecimento e prática dos(as) formandos(as) do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 
Grande”. 
17

 Acadêmica. Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Bolsista Programa 
de Educação Tutorial em Enfermagem. E-mail: gabrieladm@yahoo.com.br. Rio Grande/RS/Brasil. 
18

 Orientadora. Doutora em Enfermagem. Diretora da Escola de Enfermagem FURG. Líder do Grupo de 
Estudos e Pesquisa em Enfermagem e Gênero e Sociedade GEPEGS/FURG. E-mail: 
adriana@vetorial.net. Rio Grande/RS/Brasil. 
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métodos contraceptivos. 

 

2. METODOLOGIA  

Esse resumo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso “Métodos contraceptivos: 

conhecimento e prática dos(as) formandos(as) do curso de Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande” que teve por objetivo relacionar o conhecimento dos formandos do curso 

de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), sobre métodos 

contraceptivos com a conduta adotada por eles, em nível individual. 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória descritiva, realizada com nove 

formandos do curso de Graduação em Enfermagem da FURG que atenderam aos critérios de 

inclusão: estar matriculado na nona série do curso de Enfermagem; ter a idade máxima de 24 

anos completos e concordar participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

 Considerando o grau de escolaridade dos sujeitos, coleta dos dados foi através de 

questionário auto-aplicável, com questões fechadas e abertas. Para o alcance do objetivo 

proposto além de perguntas sobre o perfil sociodemográfico, o instrumento continha questões 

acerca do conhecimento sobre métodos anticoncepcionais; sobre a iniciação; sobre a última 

relação sexual; bem como, sobre o conhecimento e utilização da anticoncepção de emergência. 

Nesse resumo será apresentada apenas a caracterização do perfil sócio demográfico e a 

categoria conhecimento sobre métodos contraceptivos.  

Para assegurar o anonimato, na apresentação dos resultados utilizou-se a letra S 

(sujeito) acrescida do número correspondente à seqüência de entrega do questionário e das 

letras M (masculino) e F (feminino) para designar o sexo. O período de coleta ocorreu no mês de 

maio de 2012. 

Utilizou-se a análise de conteúdo na modalidade temática, como recurso analítico, 

contemplando as três etapas de análise de acordo com Minayo: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos dados obtidos, finalizando com a interpretação dos mesmos(16). O 

estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da área de Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande, sob parecer nº 23/2012. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados deste estudo são apresentados em duas etapas. Na primeira, foi delineado 

o perfil dos sujeitos; na segunda, foi apresentada uma categoria, sendo descrito o conhecimento 

acerca dos métodos contraceptivos dos formandos.  
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Perfil sociodemográfico 

 Dos participantes do estudo, dois eram do sexo masculino. A idade variou de 22 a 24  

anos. Somente um sujeito era casado. A maioria dos participantes se auto declararam da raça 

branca. A renda familiar de seis estudantes girava em torno de três a seis salários mínimos, dos  

demais eram acima de seis salários mínimos. Residiam com amigos três estudantes, três 

moravam sozinhos e três com os pais. Seis acadêmicos exerciam atividade remunerada.  

 

Conhecimento sobre métodos contraceptivos 

 Se tratando dos MAC conhecidos, todos os existentes foram citados pelos sujeitos, sendo 

que o preservativo masculino e o ACO apareceram em todas as respostas, o preservativo 

feminino e o AC injetável foram citados respectivamente em seis e oito respostas. O dispositivo 

intra-uterino foi mencionado por oito sujeitos e a pílula do dia seguinte por cinco. Diafragma, 

método da tabelinha e do coito interrompido foram referidos quatro vezes. Em menor proporção, 

foram citados os métodos do muco cervical, da temperatura basal, o anticoncepcional dérmico e 

intradérmico, a abstenção sexual, a vasectomia e a laqueadura. 

Percebe-se que existe adequado conhecimento sobre a existência dos diferentes MAC, o 

que permite concluir que o nível de escolaridade é relevante para obtenção desse conhecimento. 

Se tratando do conhecimento da juventude em geral, o preservativo e o ACO são os mais 

conhecidos. 

Acerca dos métodos contraceptivos mais adequados para os adolescentes e jovens, por 

unanimidade foram mencionados o uso de preservativos associados ao ACO ou AC injetável. 

Como justificativa para o uso desses métodos de maneira associada os sujeitos citaram a 

responsabilidade de ambos os parceiros para evitar a gravidez não planejada e as DST’s, 

conforme ilustra o depoimento a seguir:  

“ACO e preservativo, pois oferecem dupla proteção contra DST’s e gravidez 

indesejada e responsabiliza tanto a adolescente quanto o seu parceiro” (S6F). 

Os benefícios do uso de preservativos foram citados pela maioria dos participantes:  

“O preservativo apresenta-se como um método sem efeitos colaterais, de fácil 

uso, barato e seguro, prevenindo também contra DST’s/gravidez, que associado 

à pílula (se tomada corretamente) oferece grande efeito anticoncepcional” (S5M). 

Ainda, foi ressaltada a forma injetável de anticoncepcional como um aliado para a 

juventude, pois sua aplicação mensal ou trimestral torna-se mais difícil de ser esquecida se 

comparada ao uso do anticoncepcional oral. As unidades básicas de saúde apareceram como 

aliadas na distribuição de preservativos e anticoncepcionais de forma gratuita: 
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“... preservativo masculino e feminino por estar disponível na estratégia saúde da  

família, e ainda para os que são organizados e com boa memória a pílula oral, e 

para os esquecidos a injetável” (S9F). 

  Os demais métodos existentes foram referidos como inadequados por 

apresentarem elevadas taxas de falha ou por serem definitivos, como a laqueadura e a 

vasectomia. A literatura nos aponta que os MAC ideais para adolescentes e jovens é aquele que 

tenha alta eficácia, seja seguro, com poucos efeitos adversos e de uso discreto (MINAS 

GERAIS, 2006). 

 O preservativo tem alta eficácia, tendo o masculino como única contra indicação a alergia 

ao látex, ele deve ser usado em todos os tipos de ato sexual, o mais interessante é que o 

preservativo oferece dupla proteção, evitando a gravidez e DST’s (BRASIL, 2006b). O ACO e AC 

injetável o possuem facilidade de uso, tem alta eficácia regularizam os ciclos menstruais, 

diminuem o fluxo e melhoram a dismenorréia e a tensão pré-menstrual (BORGES, FUJIMORI, 

2009). 

 Os MAC foram considerados como não suficientemente trabalhados, ao longo do curso 

de graduação, por cinco formandos, que afirmaram buscar esse conhecimento fora das 

atividades curriculares. Um formando respondeu que o conteúdo foi trabalhado em parte, 

justificando que os MAC foram apresentados com enfoques específicos, três estudantes 

consideraram que o conteúdo foi suficientemente desenvolvido. 

Os estudantes que consideraram o conteúdo suficiente citaram as disciplinas de 

Assistência de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente I e II, Assistência de 

Enfermagem na Saúde da Mulher, Farmacologia aplicada à Enfermagem, Enfermagem na Rede 

de Atenção Básica à Saúde e Educação em Saúde, como as que desenvolveram o tema acerca 

dos MAC. 

É reconhecida a importância do conhecimento acerca dos MAC pelos acadêmicos para 

subsidiar a prática profissional e a própria vida pessoal, tanto que a busca da informação por 

meio de outras atividades foi alternativa escolhida como forma de preencher possíveis lacunas 

do conhecimento. 

“considero que tenho conhecimento devido à extensão no PSF” (S6F) 

“Eu busquei ampliar os conhecimentos nessa área por meio de cursos extra 

classe disponibilizados para a graduação” (S9F) 

4. CONCLUSÃO 

 Ao se verificar o conhecimento dos formandos do curso de Graduação em Enfermagem 

da FURG sobre métodos contraceptivos, foi possível confirmar o pressuposto de que possuem o 
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conhecimento acerca da existência dos métodos para evitar DST’s e gravidez não planejada. 

Como limitação dessa pesquisa, aponta-se o número reduzido de participantes, visto que os 

demais formandos não atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos. Acredita-se que dos 

resultados desse estudo possam advir estratégias para a adoção de uma melhor abordagem 

sobre o tema MAC durante as disciplinas curriculares do curso de graduação. 
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O ENSINO DO PROCESSO DE ENFERMAGEM: METODOLOGIAS UTILIZADAS 

PELOS DOCENTES19
 

 

ROSA, Carlise Soares20; PIMPÃO, Fernanda Demutti21; FILHO, Wilson Danilo 

Lunardi22 

 

Descritores: Docentes; Processos de Enfermagem; Ensino; Enfermagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), na Resolução 272/2002, estabeleceu que 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE é uma atividade privativa do enfermeiro 

no seu processo de trabalho para, assim, melhorar a qualidade da assistência de enfermagem.  

Mais recentemente, o COFEN publicou a Resolução 358/2009, que considera a SAE 

como algo que organiza o trabalho do enfermeiro quanto ao método, pessoal e instrumentos, 

tornando possível a operacionalização do Processo de Enfermagem – PE.O PE pode ser 

considerado um instrumento que orienta e sistematiza as ações de enfermagem, proporcionando 

uma maior autonomia para o enfermeiro, tornando assim visíveis os cuidados prestados aos 

pacientes.  

O PE tem sua importância, pois mostra uma visão global das situações de saúde do 

paciente, orientando, de forma cientifica, a execução do cuidado individualizado que atenda as 

necessidades afetadas. Além de enriquecer a prática assistencial, o PE direciona o ensino. 

Assim, tem-se como questão de pesquisa: “Como é ensinado/utilizado o processo de 

enfermagem?”. OBJETIVO: Conhecer como vem sendo ensinado o Processo de Enfermagem 

pelos docentes e utilizado nas diferentes disciplinas teórico-práticas do Curso de Enfermagem 

lotadas na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). 

                                                   
19

 Resumo expandido extraído  do Trabalho de Conclusão de Curso.  
20

 Acadêmica: Carlise Soares da Rosa . Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande 
(FURG). Bolsista Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC/CNPq. E-mail: 
carlisedarosa@gmail.com. Rio Grande/RS/Brasil. 
21

 Co-orientadora:Fernanda Demutti Pimpão. Mestre em Enfermagem. 
22

 Orientador. Wilson Danilo Lunardi Filho. Doutor em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem e 

do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da FURG. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre Organização do Trabalho da Enfermagem e Saúde GEPOTES/FURG. E-mail: 
lunardifilho@terra.com.br Rio Grande/RS/Brasil. 
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2. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem qualitativa, realizado na 

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande.  Foram convidados a participar 

do estudo vinte e sete docentes da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande, os quais ministram as disciplinas que compõem o currículo do Curso de Enfermagem e 

que estão lotadas na Escola de Enfermagem.  

Os critérios de inclusão foram: docentes graduados em enfermagem; atuar nas 

disciplinas lotadas na Escola de Enfermagem; aceitar participar, espontaneamente, e assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos os participantes que não se 

enquadraram nos critérios de inclusão acima descritos.  

Inicialmente, foi entregue aos docentes de enfermagem um questionário com uma 

questão fechada. No segundo momento, aqueles que responderam sim à questão fechada foram 

convidados a participar de uma entrevista individual semi-estruturada. A coleta dos dados foi 

realizada, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2011, Fevereiro e Março de 2012 , 

com duração variando de 6 minutos a 50 minutos. As entrevistas ocorreram em uma sala, na 

área acadêmica da Escola de Enfermagem, as quais foram gravadas com a utilização de MP4 e, 

posteriormente, transcritas para análise.  

A análise dos dados foi realizada com base na análise textual proposta por Moraes e 

Galiazzi. O projeto foi encaminhado e protocolado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa na 

Área da Saúde (CEPAS/FURG), sendo aprovado com o parecer no 174/2011. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na primeira etapa, que se constituiu de um questionário fechado, participaram vinte e 

dois docentes, sendo que oito docentes participaram somente desta etapa, pois responderam 

que não ensinavam nem utilizavam o PE nas respectivas disciplinas que ministram, justificando 

suas respostas.  Na segunda etapa, os quatorze docentes que responderam afirmativamente à 

questão, se ensinavam e utilizavam o PE, foram convidados a participar de uma entrevista 

individual semi-estruturada. 

A partir da análise das entrevistas, emergiram as seguintes categorias: Não ensina nem 

utiliza o Processo de Enfermagem; Metodologias adotadas para o ensino e utilização do 

Processo de Enfermagem, sendo esta categoria constituída por três subcategorias; e 

Participação dos discentes nas atividades do Processo de Enfermagem 

Constatou-se algumas das possíveis justificativas para que o PE não seja ensinado nem 

utilizado nas atividades teórico-práticas das disciplinas que ministram: a não utilização desta 

metodologia nos campos de atividades práticas e a pouca adesão dos profissionais de  
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enfermagem. Corroborando esse achado um estudo demonstra como causas para a não 

utilização do PE o reduzido número de enfermeiros assistenciais que, por sua vez, priorizam as 

atividades administrativas em detrimento da assitencial, gerando perda na qualidade da 

assistência, bem como a percepção do PE como uma forma de cobrança e não como um 

método para organizar o trabalho da enfermagem (FOSCHIERA; VIEIRA, 2004). 

Nota-se que os docentes não ensinam tampouco exigem a utilização do PE pelo 

discente, de forma completa, durante a realização das atividades práticas de suas disciplinas. 

Prova disso é que, ainda que o histórico de enfermagem seja realizado, porém, os diagnósticos 

de enfermagem nem sempre são estabelecidos, embora, em aulas teóricas, alguns docentes 

apresentem os diagnósticos de enfermagem mais comuns para determinada situação clínica e 

seus possíveis cuidados.  

Prioriza-se a etapa de evolução de enfermagem, com exceção da disciplina SAE, cujo 

ensino enfatiza o desenvolvimento de todas as etapas pelo aluno, embora ele não retorne ao 

campo de estágio para executar a prescrição de enfermagem. A teoria de enfermagem mais 

evocada foi a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda Horta, o que é coerente, já 

que este referencial teórico é o mais conhecido no Brasil, sendo esta teoria a mais utilizada 

(MATOS et al., 2011).  

As dificuldades de utilização do PE pelos alunos nas atividades teórico-práticas das 

diferentes disciplinas do curso de enfermagem decorrem de fragilidades relacionadas à 

qualificação dos próprios docentes para ensinar/utilizar esta metodologia. Outro aspecto que 

evidenciado é a descrença na própria metodologia, desmotivando o próprio professor para servir 

de modelo e dar incentivo para que o aluno realize o PE. Nessa direção, um estudo aponta a 

descrença na utilização do PE como uma dificuldade para o docente ensinar esta metodologia 

(DELL’ACQUA; MIYADAHIRA, 2000). Em relação à falta de conhecimento do docente a respeito 

desta metodologia, um estudo apresenta o próprio desinteresse do docente em se capacitar ou 

mesmo a falta de incentivo da instituição na qual este trabalha (VENTURINI, 2007). 

Os docentes apontaram como facilidade à participação do discente no uso do PE a 

existência da disciplina de SAE como obrigatória da grade curricular do Curso de Enfermagem, 

cursada na 3ª série, que desenvolve o ensino teórico e prático do PE e que, desde o início, tem 

por objetivo instigar o aluno a desenvolver o raciocínio clínico. Um estudo realizado em um curso 

de Graduação em Enfermagem, localizado na região sul, demonstra que o fato de ter uma 

disciplina específica sobre a SAE pode proporcionar a necessária uniformidade no ensino do PE. 

Também, pode demonstrar a preocupação, por parte dos docentes, em investir no ensino desta 

metodologia para, assim, preparar futuros enfermeiros com suficiente conhecimento tanto 

cientifico quanto metodológico (DAMACENO et al., 2009). 
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4. CONCLUSÃO 

Foi possível identificar algumas justificativas dadas pelos docentes entrevistados para 

que o PE não seja ensinado tampouco utilizado nas atividades teórico-práticas das disciplinas 

que ministram, dentre elas, a de não ser usada esta metodologia nos campos de atividades 

práticas e de estágio, confirmando a pouca adesão dos profissionais de enfermagem e as 

características das próprias disciplinas.  

Constatou-se que os docentes não ensinam tampouco exigem a utilização do PE de 

forma completa pelos discentes, ocorrendo de forma parcial, por meio da utilização de algumas 

das etapas do PE. Em geral, prioriza-se a etapa de evolução de enfermagem, com exceção da 

disciplina SAE, cujo ensino enfoca todas as etapas, embora o discente não retorne ao campo de 

estágio para executar a prescrição de enfermagem. A Teoria das Necessidades Humanas 

Básicas de Wanda Horta foi a mais utilizada pelos docentes, o que denota certa coerência, já 

que este referencial teórico é o mais conhecido no Brasil.  

Pôde-se inferir, ainda, as dificuldades de utilização do PE pelos alunos nas atividades 

teórico-práticas decorrem de diversos fatores: carência de conhecimento e qualificação dos 

docentes para ensinar/utilizar esta metodologia; descrença dos docentes na metodologia, que 

desmotiva o aluno para o aprendizado do PE; e a não implantação desta metodologia no âmbito 

hospitalar. 
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1. INTRODUÇÃO  

A estomização consiste na abertura artificial de um órgão interno na superfície do corpo, 

criada cirurgicamente. Causa uma alteração corporal que pode gera modificações na 

autoimagem de seu portador acarretando no seu isolamento social1. As experiências prévias à 

doença e o processo de adoecimento, muitas vezes influenciam e orientam a conduta dos 

indivíduos para o enfrentamento desta nova situação de coexistir com uma estomia2.  

Visto a complexidade do ser e das interelações que este poderá fazer a partir desta nova 

condição de vida faz necessário uma assistência que atenda as especificidades de ser um 

portador de estomia. Que este seja visto como um ser completo, com seu físico, suas emoções, 

sua cultura, seu meio social. Que o enfermeiro dialogue, escute, olhe como um todo 

estabelecendo vínculo com o portador de estomia, dedicando tempo para esse favorecendo não 

apenas a interação e a relação de confiança entre estes, mas, também, o processo de 

aprendizagem deste sobre o que está ocorrendo em seu corpo e sua vida3.  

Assim, questiona-se: Qual o impacto da estomização na socialização de portadores de 

estomias? A partir desta pergunta objetivou-se conhecer o processo de (re)inserção social de 

portadores de estomias. O conhecimento gerado neste estudo poderá instrumentalizar os 

profissionais que atendem estes pacientes, além de fomentar a reflexão acerca do cuidado aos 

portadores de estomias de forma a auxiliá-los a vivenciarem o processo de estomização de 

forma menos traumática, dando um novo significado ao seu viver, possibilitando a estes se 

(re)inserirem na sociedade de forma efetiva.  

 

2. METODOLOGIA 

                                                   
23

 Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso. 
24

 Acadêmica(o). Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Bolsista 
PROBIC/FAPERGS. E-mail: msm.mari.gro@gmail.com. Rio Grande/RS/Brasil.  
25

 Doutora em Enfermagem. Docente da Escola de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da FURG. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Enfermagem e Saúde da Criança e do 
Adolescente GEPESCA/FURG. E-mail: email@hotmail.com. Rio Grande/RS/Brasil.  
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Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa realizada entre os meses 

de agosto de 2011 e julho de 2012 no Serviço de Estomaterapia (SE) de um HU no sul do 

Brasil com 12 portadores de estomias cadastrados neste serviço. A coleta de dados deu-se 

através de entrevistas semiestruturadas sendo os dados analisados pela técnica de Análise 

Temática. Respeitou-se a resolução 196/96 no que tange os aspectos éticos para pesquisa 

com seres humanos. Garantiu-se o anonimato dos participantes e suas falas foram 

identificadas com P seguido do número da entrevista. O projeto foi encaminhado para o 

Comitê de Ética em Pesquisa Área da Saúde (CEPAS) da Universidade de Rio Grande - 

FURG. De posse do parecer favorável de número 39/2011 iniciou-se a coleta de dados. 

 

3. RESULTADOS 

A VIDA ANTES DA CIRUGIA  

Verificou-se que alguns portadores de estomia possuíam uma vida ativa dentro de 

seu meio social junto à comunidade, amigos e familiares e esta era vista com satisfação por 

este:  

as estamos bem. Estamos levando. Eu gostava de ir a janta, de 

dançar. Todos os domingos eu ia para fora com minha família. 

Saia para fora. Sempre tive uma atividade boa. (P10)  

Evidenciou-se que a forma como os outros vêem o portador de estomia influência na 

autoimagem que este possui. Assim, uma das participantes do estudo, vaidosa, 

anteriormente a cirurgia, cultivava o corpo como forma de manter sua beleza física:  

 

Eu fazia muita ginástica. Eu estou até barriguda agora. Eu fazia 

muita abdominal. Eu sou de família já de ter barriga grande 

assim. Então eu fazia muita abdominal. E quando chegava na 

época da praia eu tava retinha de tanquinho. Fazia assim, de 

setembro em diante eu começava. (P6)  

Evidenciou-se que a busca pelo diagnóstico e tratamento pode ser longa e cheia de 

percalços rumo a uma resposta não desejada que é a confirmação da doença:  

Na realidade eu vinha com uma dor abdominal. Eu brincava 

dizendo que era uma dor amiga que tava sempre comigo [...] 

(P5)  

REPERCUSSÕES PARA O VIVER 
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Receber a notícia que se está acometido por uma doença grave não é um momento 

fácil. Principalmente quando vem seguido da necessidade de uma cirurgia mutilante como a 

estomização. Assim, observa-se o forte impacto da necessidade da cirurgia. Evidenciou-se 

que, no primeiro momento este impacto pode ser manifestado pelo desejo de morrer. 

Entretanto, com o passar do tempo, percebem que a cirurgia possibilitou-lhes estarem vivos: 

Assim, no primeiro impacto foi quando disseram que eu ia 

colocar duas bolsas e tal eu fiquei [...] me deu vontade de 

morrer. Na hora tu ficas desesperado. Porque na hora tu pensas 

assim:_ Como vou fazer minhas coisas assim? Como vou viver 

assim? Acho que não dá mais. Melhor morrer. (P8)  

Há diversas mudanças no cotidiano do portador de estomia como a alimentação, 

atividade física entre outros. Entretanto, no estudo, apenas uma portadora de estomia 

afirmou que a modificação na forma de vestir gerou uma exclusão ou diminuição de 

atividade social e lazer:  

Não fui mais à praia. Por que eu não vou ir à praia com isso 

aqui. Eu não quis ir mais. Me recuso. No inicio em casa eu usava 

maio, mas com o tempo eu parei de usar. É que moro na praia e 

parece que não sinto muito calor, não sei se é por que o inverno 

é tão rigoroso. Mas me visto normal uso bermuda e tudo. Mas 

não frequento lugares onde sei que minha bolsinha vai ser 

identificada. Não quero responder as perguntas que isso gera. 

(P3)  

A cirurgia de estomização modifica não apenas o cotidiano do portador de estomia, 

mas, poderá, também, afetar o convívio social. Observa-se que num primeiro momento há a 

apresentam dificuldades, chegam a abandonar atividades sociais que realizavam 

anteriormente a cirurgia:  

Agora eu vou a festas bailes e tudo. [inicio?] No inicio tive 

dificuldade [...]. Por exemplo, eu mesmo [...] Lá em Bagé sou 

sócio de dois CTG´s[grupo social] então na atividade campeira 

sempre estive metido junto com os outros nos piquetes, andando 

a cavalo para um lado e para o outro, mas agora não. Com os 

problemas das pernas também [...]. Parou tudo. (P2)  

 
A (RE)INSERÇÃO  
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A rede de apoio constituída por membros da família, amigos e serviço de saúde 

possuem um papel importante na (re)inserção social. O retorno ao convívio com as pessoas 

de grupos que frequentava anteriores a cirurgia pode fortalecer e encorajar o portador de 

estomia a melhorar sua (re)inserção social:  

 

[...] Hoje eu tenho os meus parentes, meus amigos que a gente 

costuma se reunir já há muitos anos. Por causa da cirurgia parei 

um pouco, mas retomei em seguida. Não deixei de ir a nada. 

(P6)  

A equipe de saúde fomenta a recuperação e o autocuidado do portador de estomia 

para que esse seja capaz de exercer seu cuidado de forma plena. Para que isso aconteça 

há a necessidade que o próprio portador de estomia esteja determinado a realizar o seu 

autocuidado como forma de ser independente. Verificando-se, assim, que a autonomia é um 

dos fatores que facilitam a (re)inserção desses na sociedade de forma plena:  

 

É claro que eu evitava sair na rua e tudo, ai depois sim que 

comecei a me acostumar com a bolsa, a trocar sozinho ela ai 

esse tipo de atividade ficou normal. Normal. [...]. Não, agora eu 

me cuido sozinho! [...] Não desde o inicio comecei a me cuidar 

sozinho. A tentar por que quando eu servi no exercito eu era 

atendente de enfermagem eu aprendi [...] eu queria mecânica 

né? Mas eles não. Veio lá de cima então fui para enfermaria. E 

ainda sim no curso de cabo tirei primeiro lugar. Servi sete anos. 

Só que eu não gosto da profissão. (P2)  

A estomização pode modificar a vida de seu portador, mas apesar das mudanças 

estes possuem desejos, vontades e esperança de viver com mais qualidade. E esta 

expectativa pode ser por diversos motivos como se observou nas falas abaixo:  

A gente sente falta do trabalho. De férias eu chegava a ficar 

louco para voltar a trabalhar porque a gente acostuma a levantar 

cedo. Bah! Eu adoro trabalhar! Para mim a coisa mais linda que 

tem é o trabalho. Adoro! Amo trabalhar!E amo a minha família 

também. Mas estou louco para trabalhar. Ficar bom para 

trabalhar e ficar com a vida normal. (P12) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que o processo de (re)inserção social dos portadores de estomias é 

complexo, sendo afetado não só pelo aspecto físico, mas, também, social, econômico, 

psicológico e familiar. Conhecer este processo é fundamental ao enfermeiro para que este 

possa implementar cuidados realmente voltados às necessidades individuais de cada 

portador de estomias. Espera-se com este estudo auxiliar estes profissionais a refletirem 

acerca de sua atuação cotidiana junto a esta clientela, principalmente, que esta pesquisa 

seja fonte de instrumentalização do enfermeiro para a assistência do portador de estomia.  
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PRÉ-NATAL: DIFICULDADES DE ORDEM ORGANIZACIONAL DO SISTEMA DE 
SAÚDE26 

 

WACHHOLZ, Vanessa Andréia27; KERBER, Nalú Pereira da Costa28; OLIVEIRA, 

Flávia Seles29 

Descritores: Cuidado Pré-Natal; Avaliação em Saúde; Enfermagem 

 

1. 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 (AMORIM; MELO, 2009).  

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 (BRASIL, 2002).  

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) (RIO GRANDE, 2007).  

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  

                                                   
26

 Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
 

27 Acadêmica de Enfermagem do 9° semestre. Bolsista de iniciação científica Probic. Participante 

do Grupo de Pesquisa Viver Mulher. vanwachholz@yahoo.com.br 
28

 Enfermeira, Doutora, Professora da Escola de Enfermagem e Líder do grupo de Pesquisa Viver Mulher. 

<nalukerber@hotmail.com> 
29 Enfermeira, Mestre em Enfermagem. Participante do Grupo de Pesquisa Viver Mulher. 

<flaviaseles@gmail.com> 
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(NEUMANN et al, 2003). 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 assistência 

pré-natal no município do Rio Grande/RS. 

 
2. METODOLOGIA  

Este é um estudo de abordagem qualitativa, caráter descritivo, que advém de um recorte 

de uma macropesquisa30, 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 utilizando a categorização (BARDIN, 2011). 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.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

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  

 

                                                   
28 

Pesquisa intitulada “Auditoria em Saúde: uma avaliação da qualidade pré-natal no município do Rio 

Grande”, coordenada pela Profa. Dra. Carla Vitola Gonçalves e Profa. Dra. Nalú Pereira da Costa Kerber, 

do grupo de pesquisa Viver Mulher, tem por objetivo avaliar a qualidade da assistência pré-natal oferecida 

às gestantes atendidas na rede pública de saúde do município do Rio Grande, sendo desenvolvida no 

período de setembro de 2010 até fevereiro de 2011. 
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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 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. 

 

4. CONCLUSÃO 

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. 
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA: PERCEPÇÃO DAS 

PRIMEIRAS TURMAS 

 

FREITAS, Juliana Lopes31; COSTA, Cesar Francisco Silva32 

 

Descritores: Residência não médica – não odontológica; Programa Saúde da Família; 
Enfermagem. 
 

1.INTRODUÇÃO 

Diante da necessidade de adequação entre a assistência à saúde com a prática e a 

tecnologia, associado à intenção de formar profissionais com perfil para atender a população 

usuária do Sistema Único de Saúde, a Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande iniciou, em 02 de agosto de 2010, as atividades do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família.  

O Programa de Residência integra três categorias profissionais: a enfermagem, a 

psicologia e a educação física. Atualmente o efetivo é de doze profissionais residentes, 

totalizando quatro da primeira turma ingressa em 2010, quatro da segunda turma ingressa em 

2011 e quatro da terceira turma ingressa nesse ano de 2012.  

A nível nacional, a Residência Multiprofissional em Saúde da Família foi idealizada a 

partir da expansão da Estratégia Saúde da Família que tem como alvo a reorganização da 

Atenção Básica propondo um novo modelo assistencial para o Sistema Único de Saúde, 

centrado na atenção primária e na promoção da saúde familiar, assim como na mudança da 

ênfase individual para a coletiva e familiar e da ação curativa e reabilitadora para a promotora da 

saúde.  

A fim de promover uma maior compreensão e aproximação com a Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família existente na Universidade Federal do Rio Grande, surge a 

questão norteadora acerca da realidade vivenciada pelos residentes nesses primeiros anos de 

suas atuações no programa. Assim, o objetivo geral da pesquisa foi descrever as experiências 

das primeiras turmas do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família da 

Universidade Federal do Rio Grande segundo o local de atuação, tendo como objetivos  

 

                                                   
31
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específicos identificar facilidades e dificuldades encontradas durante os primeiros seis meses no 

campo de atuação nas Unidades Básicas de Saúde da Família. 

 

2. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa que utilizou como técnica a 

Análise Temática. O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde da Família do Bairro São 

Miguel e na Unidade Básica de Saúde da Família do Centro de Atenção Integral à Criança e ao 

Adolescente da cidade de Rio Grande/RS. 

 Teve como sujeitos oito profissionais residentes da Residência Multiprofissional em 

Saúde da Família da Universidade Federal do Rio Grande. A identificação dos sujeitos da 

pesquisa foi preservada, sendo utilizadas para tanto as iniciais de cada categoria profissional 

seguida pela ordem do número de entrevista, sendo acrescida a letra “A”, para a Unidade Básica 

de Saúde da Família São Miguel, onde ingressou a turma de 2010 e a letra “B” para a Unidade 

Básica de Saúde da Família do CAIC, onde a turma de 2011 ingressou. 

 O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um roteiro de entrevista aplicado por 

meio de gravação. O período de coleta de dados aconteceu entre os meses de março a maio de 

2012. O estudo foi realizado em conformidade com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde. Projeto de pesquisa encaminhado e aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande e ao Núcleo Municipal de Educação Permanente em 

Saúde.  

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados obtidos destacaram-se como facilidades no campo de atuação da turma 

A , a liberdade de criar por não possuir vínculo; a experiência prévia de trabalho na ESF; a 

receptividade pela equipe da unidade; a condição de existirem dois residentes do mesmo núcleo 

profissional; a permanência constante da preceptora do núcleo profissional da enfermagem no 

campo; a existência da residência garantindo conseqüentemente a atuação prática na ESF e 

também por ser a primeira turma a ingressar no programa.  

Já no campo de atuação da turma B, a receptividade da equipe foi a facilidade mais 

destacada. Como dificuldades, foram relatadas na turma A: a expectativa da equipe, da 

coordenação, da Secretaria de Saúde e dos próprios residentes em relação ao trabalho 

específico do residente; a questão estrutural de espaço físico; a inserção recente do trabalho do 

educador físico na ESF; a construção do programa por ser a primeira turma; a estrutura do  
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programa pelo método das rodas; a dificuldade em distinguir a diferença do papel do residente 

enfermeiro com o enfermeiro da unidade; a questão da autonomia; o pessimismo nas relações; a 

função das exigências perante equipe, coordenação e secretaria; a difícil distinção entre o papel 

do residente para o do estagiário; dificuldades em relação à preceptoria; dificuldades do trabalho 

multiprofissional; a questão biomédica e cultural; a dificuldade do olhar no processo de saúde; a 

falta de entendimento da atuação do psicólogo na estratégia; e a relação entre residente e tutor. 

Na turma B, foram relatadas dificuldades como o acesso na relação com a comunidade e o 

desconhecimento pela mesma em relação à área da Educação Física.    

 

4. CONCLUSÃO 

Através dos resultados obtidos foi possível identificar tanto as facilidades como as 

dificuldades encontradas durante os primeiros seis meses no campo de atuação dentro da 

realidade da Estratégia da Saúde da Família sob a percepção dos profissionais residentes. Nota-

se que houve distintas percepções acerca das facilidades e dificuldades vivenciadas pelos 

mesmos, porém foi possível identificar um consenso de algumas questões que se reafirmam em 

relatos expostos de acordo com o campo de atuação onde se encontravam os profissionais, 

existindo uma concordância entre os integrantes de cada turma a respeito de suas visões em 

relação à residência multiprofissional. 

 Foi possível identificar maiores dificuldades encontradas no decorrer do processo do 

programa na turma A, onde se mostrou evidente que fatores como a interação pessoal entre os 

membros da turma e a organização da equipe da unidade onde foi vivenciada a prática de 

atuação, interferiram no processo de trabalho e na formação destes residentes. Enquanto na 

turma B foi possível visualizar que as facilidades se sobrepuseram em relação às dificuldades 

envolvidas. 

 Desta forma os resultados obtidos foram ao encontro do objetivo proposto, trazendo 

contribuições a beneficiar e auxiliar outros acadêmicos com o mesmo interesse no tema 

proposto, como também proporcionar vantagens para as equipes de saúde envolvidas e para a 

comunidade assistida, pois através do maior conhecimento e aprofundamento do estudo na área 

pode-se haver um estímulo e motivação para os profissionais de saúde aprimorarem suas 

habilidades refletindo assim na melhora da qualidade no atendimento das necessidades da 

população envolvida, assim como promover a melhoria para a implementação e fortalecimento 

no SUS através destes trabalhadores.  
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USO DE MEDICAMENTOS POR IDOSOS CADASTRADOS EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: PROPOSTA DE AÇÃO DO 

ENFERMEIRO33 

STRAPASSON, Chiara Maria Souza34; SANTOS, Silvana Sidney Costa35 

  Descritores: Idoso; Uso de medicamentos; Enfermagem. 

1.INTRODUÇÃO 

As mudanças na faixa etária da população direcionam as transformações no perfil 

epidemiológico com elevação das doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs). Estas são as 

que mais contribuem para o aumento do número de fármacos utilizados pelos idosos, pois 

exigem tratamento longo e com diferentes medicamentos ao mesmo tempo. As classes 

farmacológicas mais utilizadas são as direcionadas aos problemas do sistema cardiovascular, 

trato alimentar e metabolismo e sistema nervoso (BUENO et al, 2010; GALATO; SILVA; 

TIBURCIO, 2010). 

O cuidado de enfermagem ao idoso que vive na comunidade é desenvolvido 

principalmente através da atuação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A 

ESF foi estabelecida pelo governo federal na inserção do Sistema Único de Saúde e apresenta a 

relevância do contexto familiar e espaço social como foco na assistência à saúde, em todas as 

faixas etárias (PAVARINI et al, 2008 ), dentre elas aquela relacionada aos idosos, pessoas com 

60 anos e mais. 

Evidencia-se a importância da ação do enfermeiro direcionada ao uso de medicamentos 

pelos idosos e essa atividade pode ser efetiva por meio da identificação de 

diagnósticos/prescrição, compondo o Processo de Enfermagem (PE), o qual representa o 

principal instrumento metodológico para o desempenho sistemático da prática profissional dos 

enfermeiros. O uso do PE possibilita a aplicação, na prática, dos fundamentos teóricos da 

Enfermagem, ordenando e direcionando o cuidado de forma individualizada, personalizada e 

humanizada (ALMEIDA; LONGARAY; CEZARO, 2006). 

 Apresenta-se como questão de pesquisa: que ações o enfermeiro pode realizar 

direcionadas ao uso de medicamentos por idosos cadastrados em uma unidade básica de  

                                                   
33

 Resumo expandido extraído do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
34
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estratégia de saúde da família, utilizando-se do Processo de Enfermagem (identificação de 

diagnósticos e elaboração de prescrição)? OBJETIVO: Propor ações de enfermagem por meio  

de identificação de diagnósticos e prescrições correlatas, focadas no uso de medicamentos, 

direcionadas aos idosos cadastrados em uma unidade básica de estratégia de saúde da família. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Estudo descritivo, quantitativo e foram investigados 97 idosos de uma Unidade Básica de 

Saúde da Família (UBSF), em um município do extremo sul do Brasil. A coleta de dados foi 

realizada através de entrevista  aplicando-se um formulário estruturado, cujos resultados foram 

tratados por meio da estatística e análise descritiva. Para identificação dos diagnósticos de 

enfermagem considerou-se o processo de raciocínio diagnóstico de Risner (RISNER, 1990) e a 

Classificação da NANDA (NANDA, 2010). Após, foram estabelecidas prescrições de 

enfermagem em pelo menos 10% dos idosos. 

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação 

e Saúde (NEPES) da Secretaria Municipal de Saúde, com parecer Nº 02-027/2011. Também foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Área de Saúde (CEPAS) da FURG, obtendo 

parecer favorável número 104/2011. 

3. RESULTADOS 

Constatou-se que 64 (66,0%) entrevistados eram do sexo feminino e que houve o 

predomínio de idosos na faixa etária entre 60 e 69 anos de idade, que corresponderam a 44 

(45,4%). Quanto ao estado civil, 42 (43,3%) eram casados e 39 (40,2%) viúvos. Quanto à 

escolaridade, 64 (66,0%), estudaram entre 1ª e 4ª série do ensino fundamental. Quanto à 

ocupação, 86 (88,6%) eram aposentados. E quanto à renda, 58 idosos recebiam 2 salários 

mínimos, o que representa 60% da população entrevistada. 

 O número total de medicamentos utilizados pelos idosos foi de 331. Em média, eram 

usados 3,46 medicamentos/idoso. Quanto à polifarmácia, 29 (31,86 %) utilizavam cinco ou mais 

medicamentos.  

Os medicamentos mais utilizados pelos idosos foram os direcionados ao sistema 

cardiovascular, com frequência de 127 (38,4%). Na sequência encontram-se os medicamentos 

relacionados ao sistema digestivo e metabolismo, correspondentes a 82 (24,8%) dos 

medicamentos utilizados. Os medicamentos que atuam no sistema nervoso central 

representaram 30 (9,1%). 
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Quanto ao local onde os idosos conseguem os medicamentos: 91 (100,0%) dos idosos 

compram em farmácia convencional, 61 (67,0%) deles adquirem na UBSF, 37 (40,6%) compram  

na farmácia popular, outros 37 (40,6%) idosos são favorecidos pela farmácia da Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS). 

As reações adversas e interações mais comumente autorreferidas pelos idosos foram dor 

nas articulações, fadiga alteração visual e tontura/instabilidade. 

Foram identificados sete diagnósticos de enfermagem que estiveram presentes em pelo 

menos dez idosos. Foram eles: Dor crônica, Risco de quedas, Ansiedade, Intolerância à 

atividade, Mobilidade física prejudicada, Fadiga, Eliminação urinária prejudicada.  

Dor crônica foi identificado em 45 idosos, relacionado às incapacidades físicas e 

psicossociais crônicas. Características definidoras: relato verbal de dor, fadiga e anorexia. 

 Prescrições de enfermagem: avaliar os fatores etiológicos; avaliar a utilização de 

analgésicos; fazer visita domiciliar  e identificar os grupos de apoio da comunidade.  

Risco de quedas foi identificado em 35 idosos, relacionado aos fatores fisiológicos e a 

utilização de medicamentos. Características definidoras: quedas anteriores, idade acima de 65 

anos, artrite, dificuldades visuais, problemas nos pés, urgência e incontinência urinária, alteração 

auditiva, uso de medicamentos. 

Prescrições de enfermagem: avaliar grau de risco; verificar o nível de conhecimento das 

necessidades de segurança/prevenção de acidentes e a motivação para evitar acidentes; 

identificar as intervenções e os dispositivos de segurança necessários para promover um 

ambiente seguro para o idoso.  

Ansiedade esteve presente em 35 idosos, relacionada à dor, estresse, ameaça ou 

mudança do estado de saúde. Características definidoras: nervosismo, esquecimento, fadiga, 

náusea, dispnéia e tontura. 

 Prescrições de enfermagem: avaliar o nível de ansiedade; rever a história familiar e os 

fatores fisiológicos, os fármacos prescritos em uso recentemente; monitorar as respostas físicas; 

ajudar o idoso a reconhecer os sentimentos e começar a lidar com os problemas; rever fármacos 

prescritos e possíveis interações, realizando encaminhamentos  para terapia  quando 

apropriado. 

Intolerância à atividade foi encontrada em 31 idosos, relacionada ao desequilíbrio entre a 

oferta e a demanda de oxigênio e estilo de vida sedentário. Características definidoras: 

desconforto e dispnéia aos esforços e relato verbal de fadiga. 

Prescrições de enfermagem: detectar fatores que contribuem ajudando a lidar com os 

mesmos; planejar, junto com o idoso/familiares, as atividades para evitar esforço excessivo; 

administrar/monitorar a resposta aos fármacos.  
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Mobilidade física prejudicada foi identificada em 19 idosos, relacionada à dor, perda da 

integridade de estruturas ósseas ou prejuízos musculoesqueléticos. Características definidoras: 

dispneia e instabilidade postural. 

 Prescrições de enfermagem: identificar os fatores causadores; avaliar a capacidade 

funcional do idoso; promover o nível funcional máximo; ajudar/instruir na alteração de posição 

periodicamente; administrar fármacos antes de atividades, conforme necessidade e estimular a 

participação do idoso/família no processo de decisão. 

Fadiga foi encontrada em 19 idosos e relacionada a fatores fisiológicos e psicológicos. 

Característica definidora: cansaço. Prescrições de enfermagem: avaliar fatores contribuintes; 

rever a prescrição/utilização de fármacos; determinar estado nutricional e o balanço hídrico; 

determinar a gravidade; entrevistar os cuidadores; avaliar resposta fisiológica à atividade e 

ajudar o cliente a lidar com a fadiga. 

Eliminação urinária prejudicada foi encontrada em 11 idosos, relacionada a múltiplas 

causas. Características definidoras: frequência urinária e incontinência urinária. Prescrições de 

enfermagem: avaliar fatores causadores; avaliar grau de interferência; ingestão hídrica; condição 

da pele; mucosas e a coloração da urina; promover o bem-estar e enfatizar os cuidados 

perineais. 

 

4.CONCLUSÃO 
 

Os resultados com a descrição dos diagnósticos e prescrições de enfermagem podem 

contribuir tanto contribuir para a prática da enfermagem favorecendo a realização de ações 

eficazes para os idosos que fazem uso de medicamentos na comunidade. 

Pode também ser utilizado como ferramenta para disciplinas que envolvam questões 

referentes aos idosos e fornecer informações que estimulem investigações futuras quanto a 

utilização de medicamentos nesta população.  
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: PERFIL DO AGRESSOR36 

 

SILVA, Camila Daiane37; GOMES, Vera Lucia de Oliveira38 

 

Descritores: Violência doméstica; Violência contra a mulher; Enfermagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A violência intrafamiliar é entendida como “toda ação ou omissão que prejudique o bem-

estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de 

outro membro da família”. (BRASIL, 2001, p. 15). Essa modalidade ocorre dentro ou fora de 

casa, podendo o agressor ser familiar ou com função parental, mesmo que sem laços de 

consanguinidade. A violência doméstica diferencia-se por incluir pessoas que convivem no 

espaço íntimo, porém sem função parental. (BRASIL, 2001). 

Desde a infância, por influências da família, escola, igreja e estado, homens e mulheres, 

aprendem seus papéis sociais, que se fundamentam na diferenciação biológica, mais 

especificamente sexual. (BOURDIEU, 1999). Enquanto o menino aprende que homem não chora 

e brinca com bola, ocupando o espaço externo e público, a menina é estimulada a permanecer 

no espaço doméstico brincando com bonecas, fazendo “comidinha”. 

Dessa forma, incumbia-se a mulher, da procriação e educação dos filhos, limitando-se 

quase que exclusivamente a cuidar do lar e do bem-estar do marido. Esse era o “papel natural” 

da mulher que, culturalmente, o aceitava, submetendo-se ao personagem masculino e à 

vitimização pela violência decorrente. (GONÇALVES; VANIN, 2006).  

Essa naturalização passou a ser questionada com os movimentos sociais, revoltas 

estudantis e lutas. Tendo dentre os avanços no combate à violência, no Brasil, a criação da 

primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DEAM), em 1985, na cidade de São Paulo. 

(PASINATO, 2004). A partir daí, novas delegacias foram sendo criadas, de forma que até 2010, 

já existiam 466 Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAM). (NOTÍCIAS R7, 

2010). 

                                                   
36
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Somente em seis de agosto de 2006, que o combate à violência contra a mulher ganhou 

maior visibilidade e fortalecimento, através da criação da Lei 11.340/2006, Maria da Penha.  

Considerando-se apenas as varas e juizados especializados de Violência Doméstica 

e Familiar, o balanço parcial do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desponta a abertura de 

331.796 processos desde que essa lei foi sancionada até julho de 2010. Desses, já foram 

sentenciados 111 mil processos, realizadas 9.715 prisões em flagrante e decretadas 1.577 

prisões preventivas. (CAVALCANTI, 2011).  

No estado do Rio Grande do Sul, 267 mulheres foram vítimas de homicídio 

consumado entre o ano de 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. (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, 2010). 

Na cidade do Rio Grande/RS, a DEAM foi criada em 06 de agosto de 2009, sob 

decreto nº 46.540. Presta inestimáveis serviços à comunidade, no entanto inexiste um 

levantamento dos dados epidemiológicos dos casos atendidos por essa DEAM. Devido a 

isso e atendendo a um apelo da Delegada responsável, optou-se por realizar o presente 

estudo. OBJETIVO: Traçar o perfil dos agressores de mulheres acolhidas na Delegacia de 

Polícia Especializada do Atendimento às Mulheres, no município do Rio Grande/RS.  

 

2. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo documental, exploratório, descritivo, de abordagem 

quantitativa e delineamento transversal. Constituiram-se em fontes de informação, todos os 

inquéritos, cujas vítimas fossem mulheres, com idade igual ou superior a dezoito anos. O 

período de abrangência extendeu-se da implantação da DEAM até dezembro de 2011. 

Incluíram-se os inquéritos constantes dos arquivos da DEAM durante o período de coleta, 

efetuado de outubro de 2011 a março de 2012. Colheram-se os dados por meio de um 

formulário estruturado, adaptado ao programa Excel. Para análise utilizou-se o software 

estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versão 17.0. Esse projeto foi 

aprovado pelo CEPAS/FURG sob parecer No 137/2011. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A amostra do estudo foi composta por 902 dos inquéritos abertos na DEAM, desde sua 

implantação até dezembro de 2011, dos quais 875 (97,3%), os agressores eram do sexo 

masculino.  
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Referente a cor da pele, 684 (76,8%) se auto declararam brancos, com idade variando 

entre 14 e 83 anos, predominando a faixa etária entre 18 e 40 anos em 598 (66,6%) registros, 

podendo-se considerar um grupo de adultos jovens. Destaca-se que sete (0,8%) agressores 

tinham idade entre 14 a 17 anos. Quanto ao parentesco com a vítima identificou-se um filho, dois  

ex-companheiros, uma cunhada, um ex-genro e um conhecido, apenas um agressor não fazia 

parte do convivio com a vítima. Foram acusados de roubo seguido de estupro, uso de faca para 

intimar a vítima, brigas com ponta pés e socos, ofensas verbais e ameaças de morte e agressão.  

Na faixa etária de 60 anos ou mais, dos 36 (4,0%) agressores, quinze eram 

companheiros atuais da vítima, nove ex-parceiros, dois sogros, dois pais, além de ex-cunhados, 

vizinhos, filhos e irmãos.  Foram acusados por maus tratos a idoso, perturbação da 

tranquilidade, ameça de morte com tesoura e facão, agressões com chutes, socos, empurrões e 

com uso de tijolos. Em um caso, a vítima afirmou que o companheiro a obrigava a manter 

relações sexuais consigo e com outro, além disso a vítima acusa o companheiro por desrespeito, 

ao descobrir que ele era homossexual. Ainda, houve casos em que o agressor mantia a vítima 

presa em casa, proibindo-a também de se alimentar.  

Quanto a escolaridade, 612 (77,1%) possuiam ensino fundamental completo ou 

incompleto.Em um estudo foram identificados como agressores, homens de cor branca, com 

idade acima de 35 anos e escolaridade até o ensino fundamental completo. (LEÔNCIO, K.L.; 

BALDO, P.L.; JOÃO, V.M. et al., 2008). Neste estudo, ressalta-se que 27 (3,4%) agressores 

possuiam ensino superior, entre eles um advogado, um administrador, um dentista, um 

engenheiro e um médico, evidenciando que a violência não é exclusiva de populações de baixa 

escolaridade. 

Destacam-se os bairros com maior índice de agressores o Getúlio Vargas, com 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. 

(SECRETARIA DA SAÚDE, 2010). 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 cerca de oito mil pessoas. Verifica-se, portanto, a efetividade do PPV, 

na prevenção de violência doméstica e familiar, pois no Castelo Branco ocorreu apenas 38 

(4,2%) das agressões. Os demais bairros da cidade apresentaram indíces menores que 4%. 
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Ainda 62 (6,9%) não constavam o bairro de moradia e em 23 (2,5%) os agressores residiam em 

outras cidades. 

 
4. CONCLUSÃO 

O presente estudo possibilitou a visualização da amplitude da violência no município do 

Rio Grande, RS, Brasil. Ao identificar o perfil dos 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 essa comunidade. Como 

limitação do estudo, 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 doméstica, com foco no agressor, colaborando assim para que políticas públicas sejam 

instituídas a fim de identificá-lo, puni-lo bem como determinar a participação do agressor em 

programas de reeducação e recuperação. 
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CONCLUSÃO 
 

 Concluiu-se que o COLÓQUIO CIENTÍFICO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO 

CURSO DE ENFERMAGEM DA ESCOLA DE ENFERMAGEM/ FURG – 2012/ 1 possibilitou que 

os acadêmicos de Enfermagem, docentes e membros da comunidade científica refletissem 

acerca da sua prática diária vislumbrando a possibilidade de crescimento individual e coletivo. 

Favoreceu que os acadêmicos nas instituições de saúde da comunidade integrassem teoria e 

prática, auxiliando na compreensão do papel do enfermeiro na sociedade; trocas de 

conhecimentos e aprofundamento teórico e prático sobre aspectos e temas referentes à saúde e 

á Enfermagem. 

 
 


