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RESUMO
GOMES, Vera Lúcia de Oliveira et al. ABEn 90 anos e a construção Histórica e Política da
Enfermagem. In: 77ª Semana Brasileira de Enfermagem e 40ª Semana Riograndina de
Enfermagem. Rio Grande. Edigraf FURG, 2016.
Florence Nightingale, em nível mundial e Ana Néri, em nível nacional representam
personagens históricas no campo da Enfermagem. Florence nasceu em 12 de maio de 1820 e é
considerada a precursora da Enfermagem Moderna. Ana Nery, primeira enfermeira brasileira
a se alistar e atuar voluntariamente na Guerra do Paraguai morreu em 20 de Maio de 1880.
Para homenagear essas grandiosas personagens, as datas do nascimento de Florence e da
morte de Ana Nery foram escolhidas para comemorar a Semana da Enfermagem no Brasil.
Assim, em todo o país, sob coordenação da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn),
atividades científicas e culturais são desenvolvidas durante essa semana. Tais atividades
visam proporcionar à comunidade de Enfermagem, incluindo-se Enfermeiros, estudantes de
enfermagem, técnicos de enfermagem, estudantes do curso técnico e auxiliares de
enfermagem, a discussão e reflexão sobre a importância de uma enfermagem mais científica e
solidária. Além disso, procura integrar profissionais que estudam, debatem, pesquisam e
prestam cuidado de enfermagem em diferentes instituições. No município do Rio Grande o
evento faz parte do calendário acadêmico da Escola de Enfermagem, conta com o apoio do
Grupo PET/Enfermagem e é realizado em parceria com a ABEn, que define anualmente a
temática a ser enfocada. No ano de 2016, em todo o país será discutido o tema “ABEn 90
anos e a construção Histórica e Política da Enfermagem”.
Palavras-chave: Enfermagem. História da Enfermagem. Construção Política de Enfermagem.
Semana Riograndina de Enfermagem. Cuidado de Enfermagem.
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1 ESCOLA DE ENFERMAGEM DA FURG: HISTÓRIA E CONQUISTAS

Adriana Dora da Fonseca
Vera Lúcia de Oliveira Gomes
Helena Heidtmann Vaguetti
Mariângela de Magalhães
O Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Rio Grande FURG, teve sua
criação autorizada em 20 de agosto de 1975, sendo implantado no primeiro semestre letivo de
1976 e reconhecido pelo Decreto 1.223/79, publicado no DOU de 18 de dezembro de 1979
com a denominação de Curso de Enfermagem e Obstetrícia. Desde sua criação até fevereiro
de 1997, os docentes enfermeiros e as disciplinas do curso eram lotados em quatro
departamentos distintos: Departamento de Medicina Interna; Departamento Materno-Infantil;
Departamento de Cirurgia e Departamento de Ciências Econômicas, Administrativas e
Contábeis.
Inicialmente, o Curso de Enfermagem e Obstetrícia foi instalado na Associação de
Caridade Santa Casa do Rio Grande, que realizou adequações na área física para atender às
exigências do Ministério da Educação e Cultura e criar o Hospital de Ensino. As disciplinas
teóricas, a biblioteca, o laboratório de procedimentos de enfermagem e a Coordenação do
Curso funcionavam no até então denominado “anel externo”. As atividades práticas eram
desenvolvidas nas unidades de internação: Maternidade, Pediatria, Centro Cirúrgico, São
Lucas I e II.
Atualmente a Santa Casa recebe acadêmicos da Escola de Enfermagem nas unidades
de Clínica Médica e Cirúrgica; Maternidade; Pediatria; Centro de queimados; Centro material
e esterilização; Bloco cirúrgico; Cardiologia; Emergência em cardiologia; UTI de cardiologia;
UTI geral; UTI pós-operatória e Oncologia. A inserção do curso na Rede Básica de Saúde se
deu com a disciplina “Criança Sadia” que tinha suas atividades práticas desenvolvidas no
Posto Dra. Rita Lobato. A partir daí a parceria com a Secretaria Municipal da Saúde foi se
intensificando de forma que, atualmente, atividades práticas e estágios curriculares são
desenvolvidos nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família. Além
disso, programas como PET Enfermagem, Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), Viver
Mulher e de Educação Permanente são realizados de forma conjunta.
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Em sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (1988) foi criado o Hospital
Universitário Prof. Miguel Riet Corrêa Júnior, um espaço sonhado, idealizado e cuja
realização se deve, em grande parte, ao esforço de docentes enfermeiros da FURG. A primeira
diretoria do Hospital de Ensino contou com docentes enfermeiros nos cargos de
Administrador, Diretor de Enfermagem e Diretor de Apoio. Com esse espaço próprio, foi
possível qualificar o ensino de graduação em enfermagem e, consequentemente, contribuir
para a melhoria da saúde da população.
A Nova Lei do Exercício Profissional de Enfermagem sancionada em 1986,
determinava que a Enfermagem somente poderia ser exercida por Enfermeiros, Técnicos de
Enfermagem, Auxiliares de Enfermagem e Parteiras. Frente a essa determinação do Conselho
Federal de Enfermagem (COFEN), os docentes do curso se mobilizaram elaborando um
projeto para implantação do Curso Supletivo de Qualificação Profissional para Auxiliar de
Enfermagem. Naquela ocasião, foram parceiros da FURG, a Santa Casa do Rio Grande e a
Secretaria Municipal da Saúde do Rio Grande. O curso funcionou de 1990 a 1997, formando
sete turmas. Com a proibição de formação de novos auxiliares de enfermagem, emitida pelo
Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul (COREN/RS), houve
incentivo e necessidade da criação de cursos de Técnicos de Enfermagem. Frente à quase
inexistência desses profissionais em nosso município, docentes do curso de Enfermagem
elaboraram uma proposta para criação do Curso de Técnico em Enfermagem, na FURG em
parceria com o Colégio Técnico Industrial CTI/FURG. Esse curso funciona desde o ano de
2000 junto ao Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Sul –
Campus Rio Grande.
Em 1993, foi criada a Rede de Pós-Graduação em Enfermagem da Região Sul
(REPENSUL), que congregou a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Fundação
Universidade Federal do Rio Grande, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a
Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade
Federal do Paraná, com vistas a acelerar o processo de qualificação de docentes enfermeiros
dessas IFES. A participação no mestrado interinstitucional, proposto pela REPENSUL, além
da titulação dos docentes tornou-se um excelente laboratório para o aperfeiçoamento de
competências no ensino e na pesquisa, constituindo-se no embrião do Programa de Pós13

Graduação em Enfermagem da FURG e despertando o desejo de criação de uma Unidade
Acadêmica para a enfermagem.
Em 1994 foi criado o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho e Enfermagem
(NEPETE) que, a partir de 1997, passou a integrar o Diretório de Grupos de Pesquisa do
CNPq com a denominação de Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde
(NEPES). Esse núcleo teve uma importância fundamental na trajetória da Enfermagem, na
FURG, pois consolidou a interface entre graduação e pós-graduação, em termos de pesquisa.
A partir do primeiro semestre de 1996 foi desenvolvido o Curso de Especialização em
Projetos Assistenciais de Enfermagem - ESPENSUL, destinado à especialização de
Enfermeiros no próprio local de trabalho. Com metodologia pautada no ensino semipresencial
e na flexibilidade do currículo o ESPENSUL fortaleceu a integração entre o Curso de
Enfermagem e a rede de serviços de saúde do município.
Em fevereiro de 1997, após reconhecimento do potencial, da identidade profissional e
especificidade do curso foi criado o Departamento de Enfermagem, que reuniu e possibilitou
a concreta integração dos docentes, até então lotados em diferentes departamentos. Com a
lotação dos docentes enfermeiros em uma única unidade, ficou garantida a autonomia nos
processos decisórios que definiriam os rumos da Enfermagem, na FURG. A qualificação do
corpo docente, em curto espaço de tempo, possibilitou, além do fortalecimento da identidade
profissional, maior visibilidade da Enfermagem nos âmbitos local, regional, nacional e
internacional, com significativas repercussões na produção de conhecimentos.
Em outubro de 2001, ocorreu a aprovação e recomendação pela CAPES, do Curso de
Mestrado em Enfermagem, sendo criado o Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, o
primeiro na Área da Saúde na FURG. As atividades acadêmicas do Mestrado em Enfermagem
tiveram início no primeiro semestre de 2002. O programa tinha e ainda tem como objetivo
formar pesquisadores capazes de promover o avanço do conhecimento e a produção de novas
tecnologias na Enfermagem/Saúde, nas dimensões gerenciais, educativas e cuidativas,
considerando o ecossistema e as demandas de desenvolvimento da sociedade.
Quanto ao suporte administrativo, foi criada em 2002 a Secretaria Geral das unidades
educacionais, com ela, os técnico-administrativos em educação, reunidos em única área física
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passaram a atuar de forma contínua e mais articulada com as chefias, docentes e discentes,
situação que persiste até os dias de hoje.
Em 15 de agosto de 2008, integrando a proposta de mudança organizacional, foi
aprovada a criação da Escola de Enfermagem, como uma das treze Unidades Acadêmicas da
FURG.
Passados sete anos de funcionamento ininterrupto do Curso de Mestrado em
Enfermagem da FURG, em 19 de dezembro de 2008 a Escola de Enfermagem obteve a
aprovação, pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração, da criação do
Curso de Doutorado em Enfermagem, o qual foi recomendado pela CAPES, constituindo-se
em mais uma importante conquista. As atividades acadêmicas do Doutorado em Enfermagem
da FURG iniciaram em abril de 2009, atualmente encontra-se em curso a oitava turma.
No mesmo ano foi criado o Programa de Educação Tutorial de Enfermagem (PET
Enfermagem) que desde sua implantação tem como objetivo causar um impacto positivo no
curso de graduação, além de realizar, com os demais acadêmicos, atividades direcionadas à
comunidade.
No primeiro semestre de 2010, com a criação do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde da Família, oferecido pela Escola de Enfermagem (EEnf) e
construído em parceria com o Instituto de Educação (IE), Instituto de Ciências Humanas e da
Informação (ICHI), Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Rio
Grande-FURG e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio Grande, mais uma meta foi
atingida. O programa tem como horizonte a formação de um profissional, cidadão, crítico,
capaz de buscar soluções para os problemas de usuários e trabalhadores da saúde,
contribuindo para a promoção e a educação em saúde. Visa especializar profissionais
Enfermeiros, Educadores Físicos e Psicólogos por meio do processo de educação permanente
e da inserção no trabalho. O residente deve atuar em equipe interdisciplinar no nível de
atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS), realizando práticas, desenvolvendo
pesquisas e construindo propostas que contribuam para a concretização dos princípios e
diretrizes do SUS.
Com a finalidade de prestar atenção integral à saúde cardiometabólica do adulto, a
partir da aquisição de conhecimento, inovação em ciência e tecnologia, educação permanente
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em serviço e utilizando os princípios e diretrizes do SUS, foi criado em 2010, o Programa de
Residência Integrada Multiprofissional Hospitalar com Ênfase na Atenção à Saúde CardioMetabólica do Adulto (RIMHAS). O referido curso é fruto da parceria entre Instituto de
Educação (IE), Instituto de Ciências Humanas e da Informação (ICHI), Instituto de Ciências
Biológicas (ICB), Hospital Universitário e Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio
Grande, sob coordenação da Escola de Enfermagem (EEnf).
A RIMHAS, por meio do trabalho em equipe, tem como objetivo propiciar uma
formação acadêmica multiprofissional e interdisciplinar. Assim, a trajetória histórica da
Enfermagem da FURG, comprova o grande potencial desse grupo tanto para a superação de
dificuldades acadêmicas e burocráticas, quanto para a busca da consciência profissional
voltada ao cuidado com a vida.
Para tanto, continuamos à procura dos melhores ventos e direções para alcance da
excelência no ensino, na pesquisa e na extensão universitárias.
É motivo de grande orgulho para todos que fizeram e ainda fazem parte dessa história
ter contribuído para que, um conjunto de sonhos e emoções, gradativamente se transformasse
em objetivos e práticas construídas e operacionalizadas em situações reais e concretas da vida
acadêmica. Tais práticas, além de contribuírem para a melhoria da qualidade de vida da
população riograndina, sem dúvida enalteceram e ainda enaltecem nossa universidade no
cenário nacional e internacional.
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2 DIRETÓRIO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM DA FURG: DESDE SEMPRE
Cesar Francisco Silva da Costa1
Adriana Dora da Fonseca2
Ricardo Cunha dos Santos3
Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil foram criados, em 1808, os
primeiros cursos superiores do país: as escolas de Cirurgia e Anatomia em Salvador (hoje
Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia), a de Anatomia e Cirurgia, no Rio
de Janeiro (atual Faculdade de Medicina da UFRJ) e a Academia da Guarda Marinha, também
no Rio de Janeiro. Na época eram restritos a uma pequena parcela da população e se
desenvolveram lentamente, sendo que até o final do século XIX existiam apenas 24
estabelecimentos de ensino superior no Brasil, com cerca de aproximadamente 10.000
estudantes1,2,3.
No século XX uma das principais mudanças no ensino superior brasileiro foi o fato de
destinarem-se não só à classe de elite, mas também ao atendimento de uma parcela maior da
população1. Ainda houve um aumento significativo do número de escolas e uma maior
organização coletiva dos jovens2.
Em 1901 foi criada a Federação dos Estudantes Brasileiros, primeiro movimento
estudantil no país. Em 1910 foi realizado o I Congresso Nacional de Estudantes, em São
Paulo. Em 1937 com o desejo de formar uma entidade única, representativa, forte e legítima
foi criada a União Nacional dos Estudantes (UNE)4. Desde então, a UNE passou a se
organizar em congressos anuais e a buscar articulação com outras forças progressistas da
sociedade. O primeiro presidente oficial da entidade foi o gaúcho Valdir Borges, eleito em
19392.
A UNE organiza-se, basicamente, em três instâncias deliberativas: o Conselho
Nacional de Entidades de Base (Coneb), que reúne os diretórios acadêmicos (DAs) e Centros

1

Ex-aluno do Curso de Enfermagem da FURG e ex-presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem (19791981). Mestre em Enfermagem. Professor Adjunto da Escola de Enfermagem da FURG.
2
Ex-aluna do Curso de Enfermagem da FURG e ex-presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem (19841985). Doutora em Enfermagem. Professora Associada da Escola de Enfermagem da FURG.
3
Aluno do Curso de Enfermagem da FURG e presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem (2015-2016)
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Acadêmicos (CAs) do Brasil; o Conselho Nacional de Entidades Gerais (Coneg), que agrega
os diretórios centrais de estudantes (DCEs) e executivas nacionais de cursos; e o Congresso
da UNE (Conune), que acontece a cada dois anos, formado por todas as entidades e também
por todos os estudantes que quiserem, de maneira livre, participar, é a maior instância do
movimento estudantil brasileiro. Durante o congresso, elege-se a nova diretoria da UNE e são
tomadas decisões sobre os rumos da entidade2.
Os primeiros anos da UNE acompanharam o início da Segunda Guerra Mundial
(1939-1945). Em 1942 o presidente Getúlio Vargas, pelo decreto-lei n.4080, oficializou a
UNE como entidade representativa de todos os universitários brasileiros. Após a guerra, a
UNE se fortaleceu como movimento social brasileiro. Em 1962, a UNE, ao lado de outras
instituições e intelectuais brasileiros, formou a Frente de Mobilização Popular, cujo objetivo
era o de lutar por transformações sociais, entre elas o maior acesso da sociedade à educação
superior2.
Em 1964, a primeira ação da ditadura militar brasileira foi metralhar e incendiar a sede
da UNE, na Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro. Muitos estudantes foram presos,
perseguidos e até torturados. As universidades eram vigiadas, intelectuais e artistas eram
reprimidos. Ainda, o regime militar retirou legalmente a representatividade da UNE, mas a
entidade, apesar da repressão, continuou a existir “nas sombras” da ditadura.
Ao final dos anos 70, com os primeiros sinais de enfraquecimento do regime militar o
movimento estudantil voltou às ruas e a UNE começou a se reestruturar. Em 1979, foi
realizado em Salvador o Congresso de Reconstrução da UNE, o relatório final do evento
reivindicava mais recursos para as universidades, defesa do ensino público e gratuito, bem
como a libertação de estudantes presos. Em 1984, a UNE participou ativamente da campanha
das “Diretas Já”.
Em 1985, foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto que legalizou novamente a
entidade.
No transcorrer dos acontecimentos, no ano de 1979 inicia-se no Curso de Enfermagem
e Obstetrícia da FURG um movimento com vistas a criação do Diretório Acadêmico de
Enfermagem. Importante destacar que na década de 70, os Diretórios Acadêmicos, como
forma de integração entre os estudantes, ainda eram vistos com restrições por parte das
18

administrações universitárias, o que tinha muito a ver com o momento político em nosso País
na época.
Na Fundação Universidade do Rio Grande, embora já existindo extra oficialmente
desde 1979, com eleições realizadas e diretoria atuando, o Diretório Acadêmico de
Enfermagem foi reconhecido oficialmente pela administração da universidade em abril de
1980, por mobilização dos estudantes do curso um mês antes da semana da enfermagem
daquele ano.
Das lembranças e experiências do primeiro presidente do DA Enf. O então acadêmico
Cesar Francisco Silva da Costa, no período de 1979 a 1981, foi, acreditem, uma “Greve de
Estudantes” que durou aproximadamente 45 dias. Naquele período, comparecíamos na
universidade para as assembléias que eram diárias, mas não entravamos nas salas para assistir
as aulas.
A referida greve não foi somente do Curso Enfermagem, pois outros cursos de nossa
Universidade também participaram do movimento, cada um com suas reivindicações. As
nossas eram: a melhoria dos campos de estágio, a criação do Departamento de Enfermagem
(nossos professores estavam distribuídos nos departamentos de Medicina Interna, de Cirurgia,
Materno Infantil e o de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis), o reconhecimento
do Diretório Acadêmico da Enfermagem, a criação de um restaurante universitário (não havia
na época tal como temos hoje), e o abono das faltas durante o período da greve.
Como representantes estudantis, participávamos também de seminários congressos e
encontros, nesse particular minha recordação mais marcante foi a do Encontro Nacional de
Estudante de Enfermagem realizado na cidade de Goiânia/GO, em 1980.
Naquele encontro estava previsto uma mesa redonda em que vários presidentes de DA
iriam participar. Em determinado momento surgiu uma “comissão de avaliação” que iria
realizar uma revisão no conteúdo que os presidentes de diretórios iriam abordar durante os
debates. Fomos orientados a escrever o texto e esperar o parecer da “comissão”. Alguns textos
foram censurados.
Sobre as lembranças que compartilho em participar do Diretório Acadêmico da
Enfermagem naquele momento histórico que vivíamos no País, posso dizer que como
experiência foi de grande valia para minha formação profissional no sentido em que me foi
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possível entender que “Todas as Políticas”, sejam elas educacionais, de saúde ou partidárias,
estão conectadas e são indissociáveis. Atualmente isso pode parecer muito obvio, no entanto
para os jovens daquela época, ou para mim, nem tanto.
Portanto acredito que a participação em movimentos estudantis tenha sido o marco
para o meu interesse na docência, onde tenho a oportunidade de aprender e compartilhar
sempre.
Na gestão 1984-1985 o DA de Enfermagem foi presidido pela então acadêmica
Adriana Dora da Fonseca, e tinha como principais atribuições: organizar a Semana
Acadêmica de Enfermagem, incentivar a participação de estudantes em cursos de atualização,
promover “festas” dos estudantes, realizar reuniões dos integrantes do DA com os demais
acadêmicos a fim de elencar prioridades para a melhoria no ensino de Enfermagem. Essas
eram colocadas em pauta nas reuniões da Comissão de Curso de Enfermagem (ComCur Enf).
Ainda, os presidentes de todos os Diretórios Acadêmicos da Universidade Federal do
Rio Grande (FURG), participavam, com direito a voz e voto, das reuniões do Diretório
Central de Estudantes, cuja sede era na Rua General Vitorino esquina Benjamin Constant.
Essas se caracterizavam por intensa participação política, com reuniões “acaloradas” e muitas
vezes “vigiadas”, por membros da administração superior da universidade5.
Uma das principais lembranças era o esforço em organizar a Semana Acadêmica de
Enfermagem, que para a comissão eram encontros ricos, nos quais escolhíamos os temas a
serem abordados, os palestrantes que iríamos convidar, os quais algumas vezes vinham de
outras cidades. No entanto, a participação estudantil, público alvo, era inferior a que
esperávamos, saíamos desestimulados, mas sabíamos que estávamos “fazendo a nossa parte”
e é por isso que durante estes 40 anos a Semana Acadêmica de Enfermagem sempre
aconteceu.
O Diretório Acadêmico de Enfermagem atualmente é conhecido como Diretório
Acadêmico de Enfermagem Eunice Xavier de Lima, em homenagem a uma docente
enfermeira que atuou nas primeiras turmas de acadêmicos de enfermagem da FURG. É
presidido pelo acadêmico Ricardo Cunha dos Santos que atua como membro do diretório
desde 2014, tendo assumido inicialmente como tesoureiro geral e no ano seguinte como
presidente.
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Esta entidade representa todos os acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem
da FURG em todas as instancias da universidade assim como: representações junto ao
Diretório Central dos Estudantes - DCE, tendo voz ativa e direito a voto em suas assembléias;
possui representatividade com direito a voto no conselho da Escola de Enfermagem; organiza
a Semana da Acolhida, junto à coordenação do curso de Enfermagem e a Pró Reitoria de
Assuntos Estudantis – PRAE; bem como, organiza o Interséries que é um evento de interação
acadêmica entre todas as séries do curso, oportunizando trocas de experiências entre
acadêmicos e professores.
Sem dúvidas a experiência de presidir um diretório acadêmico e de representar um
público tão significativo, sentindo-se responsável por todas as condutas tomadas com estes e
tentando resolver e amenizar seus problemas é segundo o atual presidente do Diretório
Acadêmico, uma satisfação impar e indescritível.
Uma das experiências que mais me sensibiliza é a realização da Semana da Acolhida
aos Calouros, aonde percebemos o entusiasmo e a vontade de começarem algo novo, muitas
vezes sem saber o que os espera, e nesse contexto os acadêmicos buscam no DA o apoio
necessário para dar “o ponta pé inicial” na sua vida como estudantes na Universidade Federal
do Rio Grande.
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3 A TRAJETORIA HISTORICA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ENFERMAGEM AO LONGO DE SEUS 90 ANOS DE EXISTÊNCIA

Maria Itayra Padilha

A Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) completa em 12 de agosto de 2016,
90 anos. Criada para ser Associação de Ex-alunas da recém criada Escola de Enfermeiras do
Departamento Nacional de Saúde Pública, atual Escola de Enfermagem Anna Nery,
rapidamente foi alçada a uma função maior, a de ser a primeira entidade organizativa da
Enfermagem, a Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas (ANED). Nela se
integraram as duas enfermeiras brasileiras formadas fora do Brasil, Edith de Magalhães
Fraenckel e Rachel Haddock Lobo. Como tal, abraçava a causa das lutas políticas, legais e
educacionais da Enfermagem Brasileira, comandada pelas poucas, mas guerreiras Enfermeiras
brasileiras e americanas. Ao integrar-se ao Conselho Internacional de Enfermeiras em 1929,
consolida-se como porta-voz legítima da profissão no Brasil, nos debates e deliberações
globais no interesse da categoria. Buscando o desenvolvimento científico da Enfermagem,
criou a primeira Revista de Enfermagem no Brasil, denominada em 1932 de Annaes de
Enfermagem, e posteriormente, Revista Brasileira de Enfermagem que persiste até os dias de
hoje divulgando e promovendo o conhecimento na área de Enfermagem e saúde.
Seguindo os passos do Modelo Nightingaleano de Enfermagem, as novas enfermeiras
além de atuarem no Departamento Nacional de Saúde Pública, contribuindo para o controle e
combate as endemias e epidemias que grassavam a capital do Brasil, Rio de Janeiro, também
iniciaram a criação de novas escolas nestes modelos, Brasil afora. Com isso, a Enfermagem
Moderna se expande chegando hoje a mais de 1000 Escolas de Enfermagem distribuidas em
todo o Brasil.
A ABEn como a conhecemos atualmente foi assim nominada em 21 de agosto de
1954, desde sua criação até os dias de hoje, participou de todos os movimentos políticos
essenciais que contribuíram para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e prática profissional
da Enfermagem brasileira. Dentre eles, vamos ressaltar apenas alguns: a primeira legislação
que tratava do ensino da Enfermagem criada em 1931 (Decreto 20.109/1931), e que colocava
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a Escola de Enfermagem Anna Nery como Escola oficial padrão, visava à época estabelecer
um modelo de qualidade a ser seguido pelas demais escolas. Em relação à educação de
Enfermagem, a ABEn esteve presente em todos os demais movimentos que culminaram em
todas as regulamentações acerca da condução da formação de enfermagem ao longo do
tempo, incluindo a garantia de carga horária mínima para os cursos de graduação, de 4.000
horas, ao invés das 2.500 propostas nacionalmente para uma séria de outros cursos. A ABEn
teve grande influência e importância na ampliação das escolas de enfermagem ao longo do
tempo, por meio de suas diretorias de Educação. Na atualidade, a ABEn luta para que essa
expansão seja ordenada, para que as Diretrizes Nacionais Curriculares sejam reformuladas e
para que o ensino seja de qualidade, vedando-se o ensino à distância como modalidade de
curso para formação na graduação e de profissionais de nível técnico.
De modo a tornar essa atuação mais objetiva e concreta, foi criado em 1994 o
SENADEN - Seminários Nacionais de Educação em Enfermagem, chegando em 2016 a sua
15a edição, nos quais participam educadores, coordenadores e pesquisadores da educação em
nossa área, com o objetivo de revisar, analisar e propor novos modos de qualificar a educação
em enfermagem no Brasil. O SENADEn surgiu como forma de discussão para implementação
e acompanhamento do currículo mínimo dos Cursos de Graduação em Enfermagem. O
currículo que provocou tal iniciativa da ABEn se originou do Parecer 194/94 do Conselho
Federal de Educação (CFE/MEC), mas logo se mostrou necessário tornar esse seminário
regular, para discutir as constantes mudanças e os desafios da educação em enfermagem
(Mancia, Padilha, Ramos, 2015: p. 448).
A ABEn, mantendo sua política de expansão e para agregar novos sócios que se
vinculassem as causas da ABEn, começa a partir da década de 1940 começa a criar as Seções
regionais por todo o país. Este foi um processo lento, tendo em vista que muitos estados
tinham poucas enfermeiras, não tinham escolas de enfermagem, dentre outros. Embora a
realidade histórica mostre que muitas Seções foram criadas antes das Escolas de nível
superior, e com isso não apenas contribuíram para sua efetivação, como também fizeram parte
desse movimento. Atualmente a ABEn encontra-se representada na quase totalidade dos
estados da federação, o que demonstra mais uma vez a sua importância e valor.
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Até a década de 1970, a ABEn se responsabilizava pelo desenvolvimento da
enfermagem nos aspectos éticos, culturais, educacionais, políticos e legais da profissão.
Posteriormente, baseada em ampla discussão, defendeu-se que era importante que fosse criado
um Conselho de Enfermagem que se responsabilizasse exclusivamente pelos aspectos
relativos ao Exercício da Enfermagem, incluindo fiscalização, controle e aspectos éticos da
profissão. Assim, em 1973 é fundado o Conselho Federal de Enfermagem, e a partir de 1975,
os Conselhos Regionais de Enfermagem em todo o país. Atualmente a ABEn luta pela
democratização da autarquia, defendendo eleições diretas para o Conselho Federal de
Enfermagem, e pela ação conjunta em prol do desenvolvimento da profissão.
Entre 1979 e 1989, a Associação Brasileira de Enfermagem, principal e mais antiga
entidade representativa da profissão, viveu um momento de intensa discussão sobre a sua
organização. Este foi denominado Movimento Participação que se concretiza na eleição de
1984, com o intuito de criar uma nova visão sobre a profissão de Enfermagem. Uma profissão
que se comprometesse com o desenvolvimento de uma prática criativa, com o exercício
constante de avaliação crítica; que compreendesse a sua atividade como uma prática social
constituída e, também, constituinte de um contexto histórico-social. Uma profissão formada
por trabalhadores especializados em um campo do saber técnico-científico, com competência
para cuidar de indivíduos e grupos no seu processo de viver. Uma profissão que defendesse
um conjunto de valores morais para todos os seres humanos, sem qualquer discriminação,
destacando-se o direito à saúde, à liberdade e a uma vida digna (Pires, Lorenzetti, Spricigo,
2015, p. 460 apud Albuquerque, Pires, 2001; Oliveira, 1990).
Com relação ao exercício profissional de enfermagem, a ABEn também teve ampla
atuação em todas as legislações que nos regem no cotidiano de nossa prática profissional,
desde a primeira em 1955 e a nossa atual, de 1986. Articuladas as preocupações com a prática
profissional, a ABEn, juntamente com as demais entidades organizativas da Enfermagem
continua lutando politicamente e arduamente pelos direitos da Enfermagem, como o
movimento pelas 30 horas de enfermagem em substituição à atual jornada de 40 ou 46 horas
semanais. Também levantou a bandeira contra o Ato Médico, que subordina as profissões de
saúde à medicina, dentre tantas outras. A Enfermagem brasileira sob a liderança da ABEn
participou do Movimento pelas Diretas Já, das Conferências Nacionais de Saúde que
24

culminaram na nossa Constituição Federal de 1988, dos movimentos pela Reforma Sanitária e
pela defesa do SUS em todas as suas instâncias.
A Associação Brasileira de Enfermagem, ainda em seu início, entendeu que era
importante congregar profissionais de enfermagem, mesmo poucos em seu início, em prol de
pensar, discutir, refletir e socializar o que a enfermagem brasileira estava pensando e fazendo.
Neste sentido, criou em 1947 o primeiro Congresso Nacional de Enfermagem, que depois se
concretizaria como o Congresso Brasileiro de Enfermagem, o qual completa este ano a sua
68a edição, realizado anualmente, articulando as discussões ao momento político profissional
vivido em cada época histórica. Os congressos se constituem em espaços privilegiados, pois
reúnem profissionais de todo o país, que discutem o tema do evento, sempre relacionado a
questões emergentes do contexto profissional. Possibilitam, assim, um intercâmbio técnico,
político e cultural entre os profissionais, o que dificilmente seria viável em outro cenário,
além de concretizar suas recomendações em numerosas realizações da enfermagem brasileira
(Mancia, Padilha, Ramos, 2015 p, 427). Este evento para além de socializar conhecimentos,
se torna um espaço de debates sobre a prática profissional e a educação em enfermagem,
articulando com o que há de mais inovador e emergente na profissão.
A ABEn também sensível e articulada aos movimentos profissionais de enfermagem e
atenta ao crescimento e desenvolvimentos da Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem
no Brasil, cujo primeiro mestrado inicia em 1972 na Escola de Enfermagem Anna Nery,
seguida de muitas outras em todo o país, incluindo-se os Cursos de Doutorado e
posteriormente os de Mestrados Profissionais, chegando hoje a cerca de 90 programas em
todo o Brasil. O Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem (SENPE), se originou de
um projeto maior da ABEn que foi a criação do Centro de Estudos e Pesquisa em
Enfermagem (CEPEn), tendo seu início no ano de 1971, quando Haydée Guanais Dourado,
em assembleia de delegados da ABEn, na cidade de Manaus, sugeriu sua criação, que foi
aceita pela sessão plenária (MANCIA et al., 2006; SILVA, 1994; BARREIRA, BAPTISTA,
2002). No entanto, a concretização da proposta somente ocorreu com a incorporação desta ao
novo estatuto da ABEn, implementado a partir de 1976, na gestão de Ieda Barreira e Castro,
presidente da ABEn de 1976 a 1980 (Mancia, Padilha, Ramos, 2015). O CEPEn, além de
organizar o SENPE, mantém na sede da ABEn, em Brasília, o maior conjunto de teses e
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dissertações de Enfermagem da América Latina. Esse acervo está catalogado na biblioteca do
próprio centro, disponível para consultas.
Nos espaços dos CBEns e dos SENPEs, a ABEn ao longo de sua trajetória política
mantém o diálogo e participação ativa nas deliberações essenciais da Enfermagem no campo
dos Programas de PósGraduação em Enfermagem, articulando-se com as representações de
Enfermagem junto a CAPES e CNPq.
Cada evento promovido pela ABEn busca dar uma resposta a categoria e também às
demandas da sociedade no seu tempo.
Tendo em vista a padronização das linguagens de enfermagem para descrever os focos
de sua prática e delinear melhor o escopo da profissão, organiza desde ano de 1991 o
SINADEn (Simpósio Nacional de Diagnósticos de Enfermagem), liderou a realização da
pesquisa nacional CIPE-SC Classificação das Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva,
desenvolveu o SI-ABEn (Sistema de Apoio à Sistematização da Assistência de Enfermagem.
O 1º Colóquio Latino-Americano de História da Enfermagem (CLAHEn), promovido
pela Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(EEAN/UFRJ), por iniciativa de seu Núcleo de Pesquisa de História da Enfermagem
Brasileira (Nuphebras), sob a liderança das doutoras Ieda de Alencar Barreira e Suely de
Souza Baptista, realizou-se na cidade do Rio de Janeiro no ano 2000, com o apoio do CNPq.
O tema geral Para uma nova visão da História da Enfermagem, desdobrou-se em dois temas
oficiais, a saber: O ensino da História da Enfermagem na América Latina e A pesquisa e a
documentação em História da Enfermagem.
Dada a conjuntura da atenção primária no país, a ABEn organizou um espaço de
discussão e estabelecimento de diretrizes para a prática profissional de enfermagem nessa área
e criou o Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde
(SENABS). E, entendendo que o trabalho de enfermagem se dá em meio à determinantes
econômicos, políticos e ideológicos, criou, em 2003, o SITEn (Seminário Internacional do
Trabalho de Enfermagem) como oportunidade para a categoria refletir e compreender melhor
esse jogo de forças que culmina com a precarização do trabalho, jornadas desproporcionais ao
desgaste físico e emocional, e remuneração que não garante dignidade ao profissional e sua
família.
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A partir de 2010 percebendo a formação de grupos de interesse entre seus associados e
a ABEn regulamenta a criação de Departamentos Científicos de Enfermagem sendo eles:
Departamento Científico de Enfermagem Gerontologica e incorpora, aos eventos da ABEn, a
Jornada Brasileira Enfermagem Gerontológica a partir de sua 9a. edição; O Departamento
Científico de História de Enfermagem; o Departamento Científico de Enfermagem em Saúde
Mental; Departamento Científico de Atenção Primária à Saúde.
"A ABEn constitui-se em patrimônio da enfermagem brasileira, considerando que
todas as conquistas da categoria emergiram de movimentos por ela organizados. Trabalha
com órgãos como o Ministério da Saúde (MS), a Organização Pan-Americana de Saúde
(Opas), a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco), o
Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Fórum de Entidades Nacionais de Trabalhadores da
Área da Saúde (Fentas), o Ministério da Educação (ME), a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), entre outros" (Mancia;
Padilha; Ramos, 2015 p. 422).
Em síntese, é quase impossível descrever a grandeza da Associação Brasileira de
Enfermagem, que desde a sua criação, por meio de todas as diretorias que por alí passaram,
chamados "abenistas" de coração, mulheres e homens vem se comprometendo com a
Enfermagem brasileira em todas as suas áreas, visando sempre viabilizar novas conquistas
para a profissão e ampliar os seus espaços políticos de decisão. É importante que as
organizações de enfermagem se engagem em um projeto coletivo político profissional de
novas gerações que possa traçar o futuro, a partir do olhar de tudo o que já foi construído no
passado e no presente da nossa querida entidade praticamente secular, a Associação Brasileira
de Enfermagem.
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4 SAÚDE DO TRABALHADOR
4.1 A SAÚDE DO TRABALHADOR DO SAMU - 192: OCORRÊNCIA DE ACIDENTES
OCUPACIONAIS
Leonardo Salomão Goulart 1; Deciane Pintanela de Carvalho2; Jennifer Specht Dias 3; Rogério
Barbosa Silveira4; Laurelize Pereira Rocha5
Introdução: o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 é um importante
elemento que compõe a Rede de Atenção às Urgências e Emergências do Sistema Único de
Saúde. Composto por equipes de atendimento móvel, regulado e coordenado por Centrais
Reguladoras visa garantir a equidade e universalidade da assistência nas diferentes regiões do
território brasileiro1. Para prestar assistência adequada, os trabalhadores deste serviço,
adaptam-se às estruturas físicas e ambientais dispostas em cada situação permanecendo
constantemente em risco de acidentes e agravos à própria saúde, como risco de agressão
física, estresse, jornadas de trabalho prolongadas e acidentes com perfuro cortantes. Objetivo:
identificar a ocorrência de acidentes ocupacionais sofridos pelos trabalhadores do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Metodologia: Trata-se de um estudo
quantitativo, exploratório e descritivo, realizado com os trabalhadores do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 de um município do sul do Rio Grande do Sul.
Para o estudo foram selecionados trabalhadores que atuam na assistência direta a saúde,
abarcando médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem, condutores de veículos
de emergência tanto de ambulância quanto de motolância, totalizando 34 trabalhadores. Como
critérios de inclusão, trabalhadores que atuam nas unidades de atendimento móvel e que
prestam assistência direta aos pacientes em situação de urgência/emergência. Foram excluídos
os trabalhadores que desenvolvem apenas atividades administrativas. Os dados foram
coletados por meio de um questionário eletrônico estruturado em duas partes: a primeira com
questões mistas para caracterizar o perfil sócio demográfico dos trabalhadores. A segunda,
com questões relacionadas à identificação da ocorrência de acidentes de trabalho e utilização
de equipamentos de proteção individual (EPI). O questionário foi estruturado com base nas
Normas Regulamentadoras: NR-62, NR-323 e no Protocolos de Intervenção para o SAMU
1924-5. Foi utilizada exclusivamente uma versão digital do questionário desenvolvido através
da tecnologia digital livre e gratuita do Google Forms. da Google Company Inc., na qual os
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questionários foram enviados por e-mail aos participantes da pesquisa. Obteve-se a
autorização do coordenador local do serviço após análise a aprovação do Núcleo Municipal de
Educação em Saúde Coletiva (NUMESC). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa na Área da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande (CEPAS – FURG) sob o
parecer nº 118/2015. Os dados foram analisados de forma descritiva utilizando o software
Statistical Package for the Social Sciences v. 20.0. Resultados e discussões: a caracterização
dos participantes deste estudo apresentou uma predominância do sexo masculino entre os
trabalhadores (59%), igualmente descrita em estudo que abrangeu 228 profissionais do
SAMU 192 em quatro cidades do estado de Minas Gerais, valor correspondente à 144
(63,2%) dos participantes sendo evidenciado pelo maior número de condutores de veículos de
emergência, responsáveis por 69 (30,2%) dos pesquisados6. Ainda, com relação à idade do
trabalhador, a pesquisa demostra um padrão semelhante ao do estudo realizado com
trabalhadores do SAMU 192 de Natal / RN onde dos 162 profissionais pesquisados, 70
(43,2%) deles se apresentam dentro da faixa etária inferior a 40 anos de idade7. Apresentou-se
uma diferença de carga horária de acordo com a categoria profissional onde trabalhadores
médicos, a média de horas mensais é de 65 horas e entre os condutores de motolância, este
valor sobe para 165 horas mensais. Considerando os trabalhadores que apresentam outro
vínculo empregatício, verifica-se a predominância dos trabalhadores médicos com a média
total de 120 horas mensais trabalhadas somando-se a outros postos de trabalho. Outro estudo
evidencia uma semelhança nesta característica e demonstra que dos 21 médicos avaliados, 16
(76,2%) também possuem outro vínculo empregatício simultâneo ao desenvolvimento de suas
atividades no SAMU 192 predominando um acúmulo total de 120 horas desenvolvidas em
outro emprego7. O relato de ocorrência de acidentes de trabalho entre os trabalhadores
corresponde a mais da metade da amostra em que, 20 (59%) trabalhadores sofreram algum
tipo de acidente em atividade laboral. Os acidentes relatos foram: agressão verbal, relatada
por 16 (40%) trabalhadores, acidente com perfuro cortantes presente na resposta de oito
(20%) trabalhadores, agressão física relatada por cinco (12%) trabalhadores, a ocorrência de
quedas e a ocorrência de acidentes de trânsito no deslocamento foram citadas por quatro
(10%) trabalhadores, e mordida de animais nomeada por três (8%) trabalhadores. Entre os 20
(40%) trabalhadores que relataram ter sofrido algum tipo de acidente, apenas um (3%)
necessitou de afastamento das atividades laborais diárias. Característica semelhante foi
encontrada em um estudo em que 18,8% afirmaram ter sofrido acidentes durante o APH
contra 81,2% referindo não ter sofrido qualquer tipo de acidente durante suas atividades
laborais8. Entretanto, outro estudo verificou a incidência global de acidentes com material
biológico entre 41,2% dos trabalhadores, em que aponta os ferimentos com material
previamente inserido em acesso vascular, 15 (20,5%), ferimento profundo com material
contaminado com sangue 13 (17,9%). Como principais causas apontadas, se destacam o
descarte inadequado do material contaminado encontrado em 16 (22%) das respostas, o não
uso dos EPI’s por 14 (19,2%) e a atuação com a viatura em movimento descrita por 14
(19,2%) dos participantes9. O uso dos EPI’s, previstos na NR-32 são indispensáveis para o
exercício do trabalho, especialmente na área da saúde, em que a exposição aos riscos é
constante e pode ser minimizada se o trabalhador seguir as devidas medidas de autoproteção e
precaução padrão3. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 traz em seu
Protocolo Nacional a relação dos EPI’s, que o trabalhador deste serviço necessita para exercer
suas atividades laborais de forma mais segura4-5. Considerando os 34 trabalhadores
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participantes do estudo, e ainda, que existe uma indicação padrão e comum a todas as
unidades acerca do uso dos EPIs, 59% deles fazem uso de óculos de proteção, 44% uso de
máscara de procedimentos, 24% usam a máscara N95, 85% utilizam botina adequada, 91%
fazem uso de capa de chuva, 65 % usam boné e 97% utilizam casaco ou jaqueta. Conclusões:
foi possível identificar a complexidade do tipo de assistência prestada pelos trabalhadores do
SAMU 192 e a diversidade de situações e riscos ocupacionais presente no processo e
ambiente de trabalho. Ficou evidenciado que durante todo o processo de trabalho, esses
trabalhadores permanecem expostos a riscos inerentes ao tipo de atividade exercida,
independentemente da categoria profissional como acidentes de trânsito, agressão física,
estresse laboral, exposição a material biológico e queixas de presença de dor
musculoesquelética. Embora muitos tenham identificado os riscos ocupacionais aos quais
estão expostos e em cada variável analisada, o uso dos EPI’s é negligenciado por parte destes
trabalhadores, ainda que estes sejam integralmente fornecidos pela instituição. Implicações
para Enfermagem: sugere-se desenvolver ações que visem ampliar o acesso à informação, a
discussão e a orientação aos trabalhadores com relação aos riscos aos quais estão expostos no
exercício de sua profissão, estimulando o cuidado integral à sua saúde e o uso adequado dos
EPI’s. Desempenhando o papel de responsável técnico e coordenador da equipe dentro de
cada unidade móvel, é necessário que o Enfermeiro se aproprie de conhecimento capaz de
modificar o cenário exposto no estudo, através de capacitações sobre medidas de prevenção
de acidentes e minimização da exposição aos riscos ocupacionais aos quais os diferentes
profissionais do serviço encontram-se expostos.
Descritores: Acidentes de trabalho. Saúde do trabalhador. Assistência pré-hospitalar.
Enfermagem
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4.2 OFICINA DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM Á SAÚDE MUSCULAR DE
TRABALHADORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Hadã Lima1; Marta Regina Cezar-Vaz2; Marlise Capa Verde Almeida de Mello3; Andreia
Martins do Couto4; Tatiele Roerhs5; Cintia Gautério Soares6.

Introdução: Considera-se que a saúde muscular seja influenciada por riscos ergonômicos a
que os trabalhadores estejam expostos1. Neste contexto, a assistência em enfermagem ao
trabalhador é destinada a garantir a sua segurança física e promover seu autocuidado 2.
Visualiza-se o exame físico e a eletromiografia (EMG) como tecnologias de cuidado para o
trabalho do enfermeiro. Estudo3 apresenta a avaliação dos níveis de fadiga e alterações na
mecânica corporal associados com a realização de ressuscitação cardiopulmonar por
socorristas através da EMG; já em outro estudo4, mediram a tensão muscular nos ombros,
pescoço e o esforço percebido através da contração voluntária máxima, em enfermeiros em
situações de cuidados. Além de enfermeiros, estudo de profissionais fisioterapeutas e
educadores físicos5 verificou, a partir da eletromiografia de superfície e de um protocolo de
fadiga muscular, a recuperação de pacientes com e sem dor lombar. Desta forma, a EMG tem
sido realizada por inúmeras profissões, como educadores físicos, fisioterapeutas, odontólogos
e médicos, para recuperação ou na avaliação da saúde muscular. Assim, a enfermagem deve
buscar desenvolver estudos e pesquisas baseados no cuidado e promoção da saúde dos
trabalhadores, visando agregar novas formas de avaliação da saúde muscular em diversos
ambientes. Torna-se indispensável o conhecimento eletrofisiológico de músculos e estruturas
articulares, os quais corroboram para a avaliação clínica da saúde muscular dos trabalhadores.
A apropriação e o domínio do conhecimento por parte dos enfermeiros para a realização da
assistência adequada a todos os indivíduos que demandam do cuidado da saúde
osteomuscular. Objetivo: Realizar uma intervenção educativa sobre a eletromiografia
enquanto tecnologia de avaliação da saúde muscular. Metodologia: trata-se de intervenção
educativa em saúde, realizada com oito estudantes da quinta série do curso de
Enfermagem/FURG, em dezembro de 2015. A intervenção envolveu a realização de medidas
antropométricas como peso, altura, medidas de bioimpedância (taxa de gordura, de água
corporal, de massa muscular, massa óssea e calorias gastas diariamente) e índice de massa
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corporal. Verificaram-se também medidas de amplitude dos movimentos de cabeça e pescoço,
membros superiores e a dinamometria. Após a realização destas medidas, os acadêmicos
responderam a um questionário que continha uma questão sobre movimentos articulares,
cujas imagens correspondentes aos movimentos deveriam ser identificadas pelos acadêmicos;
e quatro questões sobre a eletrofisiologia da musculatura humana, as quais eram objetivas,
cada uma com quatro possibilidades de resposta. Após o preenchimento do questionário, foi
realizada exposição audiovisual sobre a assistência de enfermagem à saúde do trabalhador,
abordando conceitos e conhecimentos questionados no pré-teste, e também demonstração
dinâmica da aplicação eletromiográfica para identificação de reações eletrofisiológicas de
fasciculação, fibrilação e formação de ondas positivas no músculo trapézio. Posteriormente,
os acadêmicos realizaram o pós-teste, composto pelas mesmas questões do pré, a fim de
verificar o conhecimento adquirido. Resultados: Nas respostas atribuídas aos pré-testes,
identifica-se que os acadêmicos apresentavam o conhecimento prévio da avaliação muscular
do corpo humano, bem como conhecimentos eletrofisiológicos dos músculos. No entanto,
para todas as questões foram identificados mais erros que acertos, especialmente na questão
acerca dos movimentos articulares para o exame físico, como os de dorsiflexão, abdução,
adução e eversão os quais não apresentaram acertos. Já com relação às questões sobre a
eletrofisiologia muscular, a referente ao potencial de ação foi de maior número de
respondentes corretos (n=04; 50%). Após a intervenção, visualizou-se que apenas quatro
questões (%) – duas sobre os movimentos articulares e duas sobre a eletrofisiologia muscular
– não representaram mudança no conhecimento, tendo em vista a manutenção do número de
acertos. A questão sobre o movimento articular de extensão (%) apresentou diminuição da
apreensão teórica; e as demais aumentaram o número de acertos, sendo que o questionamento
sobre fadiga muscular e sobre o movimento de circundução passaram a ser de conhecimento
da totalidade dos acadêmicos. Com relação à realização da EMG, os acadêmicos souberam
delimitar o músculo em estudo (trapézio), bem como manusear eletrodos e o programa de
efetivação das testagens, mostrando-se de fácil manejo e apresentando boa aceitação pelos
acadêmicos. Discussão: O conhecimento do acadêmico de enfermagem sobre a saúde
muscular do adulto deve ser enfatizado, uma vez que cada vez mais os indivíduos estão
expostos aos riscos ergonômicos que produzem alterações osteomusculares, principalmente
considerando que grande parte da massa magra corporal em humanos é constituída de massa
músculo-esquelética, ou simplesmente, massa muscular (MM)4. O estudo de novas
tecnologias ou o estudo baseado na avaliação simples, tem como grande papel mostrar aos
acadêmicos as possibilidades que o enfermeiro dispõe para implantar novos cuidados, bem
como o conhecimento acerca da fisiologia muscular e da fisiopatologia de doenças fortalecem
a atuação da enfermagem e proporcionam a qualidade da avaliação muscular. A intervenção
mostrou-se eficiente para a apreensão do conteúdo em questão, bem como remeteu aos
acadêmicos a retomada de conhecimentos das disciplinas básicas do curso de enfermagem,
como fisiologia humana, biofísica e bioquímica, e sua aplicabilidade no cuidado em
enfermagem. Já a demonstração do uso da EMG enquanto tecnologia para a prática
profissional foi bem aceita pelos acadêmicos, aceitação esta percebida pela fácil replicação da
técnica e adequado manuseio de eletrodos e do programa de realização dos testes. Como
limitação da intervenção, visualizou-se que, mesmo frente à explanação teórico-prática, ainda
apresentaram-se conceitos que não foram aprendidos, o que pode ser justificado pela
dificuldade de identificação do conhecimento apresentado, bem como pela forma como foi
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disposto no instrumento de pré e pós teste, que pode ser melhorado, talvez, por indicação de
figuras humanas. Conclusão: A intervenção permitiu retomar conhecimentos sobre saúde
muscular e fortalecer a avaliação física e eletrofisiológica que os acadêmicos já haviam tido
contato em outras disciplinas acadêmicas. Foi possível identificar ainda alguns conceitos
pouco apreendidos, os quais podem estar relacionados à baixa compreensão de significado ou
pouca aplicação nos campos de prática. Portanto, a intervenção foi efetiva e despertou nos
acadêmicos, maior aprofundamento teórico para uma prática melhor sucedida. Ainda
apresentou a EMG como instrumento profissional para a enfermagem, mostrando-se de fácil
administração para a avaliação eletrofisiológica representada. Implicações para a
enfermagem: fortalecer a avaliação física que os enfermeiros devem realizar no indivíduo
adulto e apresentar a EMG como mais uma ferramenta de avaliação disponível ao enfermeiro,
que tem por objetivo auxiliar no processo de avaliação e promoção de saúde muscular.
Principalmente por tratar-se de uma tecnologia precisa, que permite subsidiar criar formas de
manejo e cuidado para alterações musculares.
Descritores: Eletromiografia. Enfermagem. Ensino.
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4.3 PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM ACERCA DOS
CUIDADOS PALIATIVOS
Tania Cristina Schäfer Vasques1; Valéria Lerch Lunardi2; Rosemary Silva da Silveira3;
Liziani Iturriet Avila4; Fabiani Weiss Pereira5; Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg 6.
INTRODUÇÃO: Frente ao prognóstico de uma doença incurável que ameaça a vida é
comumente difícil para os trabalhadores de enfermagem o entendimento de que se pode
proporcionar não somente a cura, mas uma melhora na qualidade de vida, no fim da vida.
Cuidar do paciente amenizando sintomas de dor e outros agravantes de ordem física,
psicológica e espiritual. Corroborando com esse pensamento, uma infinidade de recursos
tecnológicos e científicos, ofertados nos hospitais em geral, favorece a ilusão de que a cura
pode ser conseguida a qualquer custo, podendo moldar os profissionais que atuam com estes
pacientes1. No entanto, nem sempre se poderá curar, e o cuidado precisa predominar,
surgindo, então, uma nova filosofia de cuidar no processo de uma doença irreversível: os
cuidados paliativos , que tem o propósito de melhorar a qualidade de vida de pacientes que
recebem um diagnóstico de doença incurável que ameace a continuidade da vida,
proporcionando-lhes um processo de terminalidade digno e com alívio do sofrimento. Este
estudo teve como OBJETIVO: conhecer a percepção dos trabalhadores de enfermagem que
atendem pacientes em situação de impossibilidade de cura e com risco de vida acerca dos
cuidados paliativos e de sua implementação no cotidiano do trabalho em saúde.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo, desenvolvido na Unidade de Clinica
Médica de uma instituição do Sul do país, no primeiro e segundo semestres de 2011, por meio
da técnica de entrevista semiestruturada. Participaram da pesquisa vinte e três trabalhadores
de enfermagem. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde
(CEPAS/FURG) sob o parecer de número 43/2011. Para a análise dos dados, utilizou-se a
Análise Textual Discursiva2, que mediante uma leitura rigorosa e aprofundada dos dados
coletados, ocorreu sua desconstrução, destacando-se as unidades de análise. Em seguida,
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estabeleceram-se relações por similaridade entre essas unidades, formando-se duas categorias.
Como última etapa da análise, ocorreu a descrição e interpretação dos significados obtidos a
partir do texto, por meio dos significados construídos2. RESULTADOS: construíram-se duas
categorias: A primeira- Percepção dos trabalhadores de enfermagem acerca dos cuidados
paliativos, enfocando o (des) conhecimento dos trabalhadores de enfermagem sobre cuidados
paliativos, a futilidade terapêutica e os sentimentos mobilizados pelos trabalhadores no
cuidado aos pacientes fora da possibilidade de cura e com risco de vida, demonstrando a
necessidade de qualificação e melhor preparação sobre a temática desses cuidados. Na
segunda categoria- Percepção dos trabalhadores de enfermagem acerca da
implementação dos cuidados paliativos, discorreu-se acerca de quem é a incumbência de
implementar os cuidados paliativos, evidenciando-se a importância das tomadas de decisões,
acerca do cuidado aos pacientes fora da possibilidade de cura e com risco de vida, serem
partilhada com a equipe de enfermagem, bem como com os pacientes e seus familiares, a fim
de que tal decisão não seja exclusiva de uma só categoria. Ainda, verificou-se os desafios
dessa implementação dos cuidados paliativos no cotidiano de trabalho dos trabalhadores de
enfermagem. DISCUSSÃO: Por meio da análise, constatou-se que a maioria dos
trabalhadores de enfermagem do estudo não conhecia a filosofia dos cuidados paliativos e
nem haviam ouvido falar sobre esse tipo de cuidado. Porém, dentre os que demonstraram
algum conhecimento, essa busca de conhecimento ocorreu individualmente, por iniciativa
própria. Portanto, confirma-se que a abordagem sobre o tema morte ainda é insuficiente, nas
escolas de enfermagem e cursos técnicos, assim como nos ambientes de trabalho, requerendo
reflexão e discussão mais abrangentes, o que dificulta a prática desses profissionais, no seu
cotidiano de trabalho e, consequentemente, o entendimento sobre essa filosofia de cuidado3.A
possível falta de conhecimento e de capacitação de trabalhadores de enfermagem sobre
cuidados paliativos,assim como sua descrença na eficácia dessa filosofia, devido a
referenciais pessoais4, como evidenciado nesse estudo, constituem-se em fatores que podem
dificultar seu processo de implementação e consolidação nas unidades que atendem pacientes
fora de possibilidade de cura e com risco de vida. Destaca-se ainda, a sobrecarga, tanto física
quanto emocional, salientando aspectos quantitativos do trabalho, como carga horária,
excesso de pacientes sob sua responsabilidade e o estado de saúde de cada paciente, associada
ao contato direto com sofrimento e morte, como contribuintes para a exaustão e má atuação
profissional4. Ainda, a percepção de inadequação e de falta de efetividade na assistência
prestada aos pacientes pode provocar sentimentos de insatisfação, frustração, e sofrimento aos
trabalhadores, com possível comprometimento de sua saúde mental5, o que poderia ser
diferente se fossem adequadamente preparados para esse cuidado. Assim, É possível que a
ausência de compreensão sobre esse cuidado, a falta de instrumentalização para realizar a
assistência e outros fatores internos os quais mobilizam esses sentimentos nos trabalhadores
de enfermagem, provoca, geralmente, sofrimento diante do cuidado a esses pacientes.
CONCLUSÃO: Nesse sentido, a educação permanente direcionada aos trabalhadores de
enfermagem que cuidam de paciente fora da possibilidade de cura e com risco de vida em
relação aos cuidados Paliativos pode proporcionar uma assistência paliativa eficaz, atentando
para a qualidade de vida do paciente cuidado, bem como para a qualidade de vida no trabalho
da equipe de enfermagem. Também, ações de cuidado embasadas nos princípios paliativos
contribuem para proporcionar um fim digno a esses pacientes. Assim, destaca-se a
necessidade de comprometimento com a temática da terminalidade e dos cuidados paliativos,
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tanto na formação dos profissionais, quanto da gestão institucional com a capacitação de seus
trabalhadores, qualificando o cuidado prestado aos pacientes no final da vida, e aos seus
familiares, auxiliando-os no entendimento da filosofia dos cuidados paliativos. Ressalta-se a
necessidade de se dirigir uma atenção maior a família do paciente nesse processo de morte,
ofertando cuidado, apoio, acolhimento, conforto e orientações para seu fortalecimento no
cuidado de seus familiares doentes. As ações de enfermagem precisam ser também planejadas
com o intuito de proporcionar à família uma experiência menos dolorosa.
CONSIDERAÇÕES/ IMPLICAÇÕES DA ENFERMAGEM: Pensar a implementação dos
cuidados paliativos em ambiente hospitalar requer tanto das instituições um compromisso
humano, ético, social e político, quanto dos trabalhadores, dispostos a aprender e se interessar
em saber mais sobre a temática. Cultivar a o incentivo a autonomia, diálogos francos e
abertos, bem como priorizar as relações humanas e não somente as teorias e técnicas de
cuidado, abrangendo a humanização no cuidado, no fim da vida por meio dos cuidados
paliativos.
DESCRITORES: Cuidados Paliativos. Enfermagem. Ética.
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4.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES: ESTATÍSTICAS SOBRE ACIDENTES DE
TRABALHO

SYSTEMS INFORMATION: STATISTICS ON ACCIDENTS AT WORK
Deciane Pintanela de Carvalho1; Jennifer Specht Dias2; Leonardo Salomão Goulart 3; Rogério
Barbosa Silveira4; Laurelize Pereira Rocha5; Jamila Geri Tomaschewski Barlem6.
RESUMO: objetivou-se identificar as estatísticas sobre acidentes de trabalho no Brasil e Rio
Grande do Sul nos Anuários Estatísticos da Previdência Social do Instituto Nacional do
Seguro Social. Estudo descritivo e exploratório, realizado por meio do banco de dados do
Anuário Estatístico da Previdência Social, entre 2009 e 2013. A coleta de dados ocorreu em
2015. Os acidentes de trabalho atingiram 559.081 acidentes no Brasil e 43.238 no Rio Grande
do Sul no período analisado. Em 2009 registrou-se o maior número de trabalhadores com
incapacidade temporária. Já em 2013 no Brasil e 2011 no Rio Grande do Sul registrou-se o
maior número de incapacidades permanentes. Os acidentes de trabalho envolvendo a área da
saúde apresentou maior número em 2013. Conhecer as estatísticas sobre acidentes de trabalho
possibilita que os profissionais de enfermagem compreendam a necessidade das notificações
dos acidentes de trabalho visando à implementação de medidas para redução dos acidentes.
Descritores: Sistemas de informação. Acidentes de trabalho. Saúde do Trabalhador.
Enfermagem.
ABSTRACT: Aimed to identify the statistics on industrial accidents in Brazil and Rio
Grande do Sul in the Statistical Yearbooks of Social of the National Social Security Institute.
Descriptive and exploratory study, realized by database the Statistical Yearbook of the
Security of Social, between 2009 and 2013. Data collection occurred in 2015. Workplace
accidents totaled 559,081 accidents in Brazil and 43,238 in Rio Grande do Sul during the
period. In 2009 recorded the highest number of workers with temporary inability. Already in
2013 in Brazil and 2011 in Rio Grande do Sul recorded the highest number of permanent
disabilities. Occupational accidents involving health had a higher number in 2013. Know the
1

Enfermeira. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/Saúde da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: deciane.carvalho@gmail.com
2
Enfermeira. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/Saúde da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG, Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: jenny_specht@yahoo.com.br
3
Enfermeiro. Mestrando em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, E-mail:
leonardogoulart.lg@gmail.com
4
Acadêmico de Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, Brasil.. E-mail:
rogériosilveira02@gmail.com
5
Doutora em Enfermagem, Docente da Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande - FURG,
Rio Grande, RS, Brasil. E-mail: laurelize@gmail.com
6
Doutora em Enfermagem, Docente da Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande - FURG,
Rio Grande, RS, Brasil. E-mail: jamila_tomaschewski@hotmail.com

39

statistics on accidents at work allows nursing professionals understand the need for
notification of occupational accidents and implementing measures to reduce accidents.
Key words: Information Systems. Accidents, Occupational. Occupational Health. Nursing.
INTRODUÇÃO

Os sistemas de informações têm apresentado mudanças tecnológicas na maneira de
armazenar, tratar e disseminar informações, de forma que estes dados permaneçam
disponíveis para diferentes públicos, como gestores, acadêmicos e sociedade em geral. O
Ministério da Saúde descreve que os sistemas de informação em saúde são instrumentos de
monitoramento e coleta de dados, visando o fornecimento de informações para análise e
melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, contribuindo para a
elaboração de decisões1.
No Sistema Único de Saúde (SUS), o objetivo do Sistema de Informação em Saúde é
permitir a análise da situação de saúde local, considerando as condições de vida da população
na determinação do processo saúde-doença. Alguns sistemas nacionais de informações em
saúde se destacam em virtude de sua relevância para a Vigilância Epidemiológica, como:
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM), Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de
Informações Hospitalares (SIH/SUS), entre outros2.
Assim como, o Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS do Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS dispõe de dados sobre concessão de benefícios, serviços
previdenciários, acidentes de trabalhos, entre outros. Para este estudo, destaca-se o conceito
de acidentes de trabalho, como acidente que ocorre no exercício do trabalho, provocando
lesão corporal ou funcional, permanente ou temporária, podendo causar morte, perda ou
redução da capacidade para o trabalho3.
Para compreender o AEPS é necessário conhecer os principais conceitos estabelecidos
pela Previdência Social para acidentes de trabalho como a Comunicação de Acidentes de
Trabalho (CAT): Acidente com CAT registrada significa número de acidentes cuja CAT foi
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cadastrada no INSS; Acidentes sem CAT Registrada evidencia o número de acidentes cuja
CAT não foi cadastrada no INSS3.
Dessa forma, acidentes típicos são aqueles que ocorrem em decorrência da
especificidade da atividade desempenhada pelo trabalhador; os acidentes de trajeto ocorrem
no trajeto entre a residência e o local de trabalho e vice-versa; e, acidentes por doença do
Trabalho, são aqueles ocasionados por qualquer tipo de doença profissional relacionado a
determinado ramo de atividade3.
E, também, o significado de incapacidade temporária, que compreende os
trabalhadores que por motivo de acidente ou doenças do trabalho, ficaram temporariamente
incapacitados para o exercício de suas atividades e incapacidade permanente, referindo-se aos
trabalhadores que ficaram permanentemente incapacitados para o trabalho3.
Em estudo realizado com as informações contidas nas CAT emitidas no período de
2008-2009 e registradas no INSS, totalizou 144 notificações, caracterizando os acidentes
típicos como aqueles que mais acometeram os trabalhadores, com 44,5% dos registros,
seguido por 33,3% do acidente de trajeto e 22,2% de doença do trabalho. Do total de
notificações, 96,5% dos casos necessitou de afastamento do trabalhador das suas atividades de
trabalho4.
No entanto, existem lacunas em relação às informações sobre a saúde do trabalhador,
especialmente no que diz respeito aos sistemas de informações, acarretando um
desconhecimento das consequências do trabalho sobre a saúde e inexistência de ações de
prevenção e controle. Os sistemas de informações permitiriam acesso para se estimar e
acompanhar o impacto do trabalho sobre a saúde dos trabalhadores5.
Os profissionais de enfermagem ao mesmo tempo em que estão expostos aos acidentes
de trabalho, são responsáveis por apresentar conhecimento sobre os sistemas de informações e
como utilizá-los, uma vez que lida diretamente com assistência a saúde, podendo promover
ações de prevenção e manutenção da saúde dos trabalhadores.
Desta forma, este estudo tem como objetivo identificar as estatísticas sobre acidentes
de trabalho no Brasil e Rio Grande do Sul nos Anuários Estatísticos da Previdência Social do
Instituto Nacional do Seguro Social.
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METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, realizado por meio do acesso aos
Anuários Estatísticos da Previdência Social6, do período de 2009 a 2013, correspondente aos
últimos cincos anos disponíveis online, extraídos do site do INSS na seção de estatística.
A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2015, por meio da busca das
notificações no AEPS, sendo extraídos dos anuários os seguintes dados: número de
acidentes de trabalho por motivo (típicos, trajeto e por doença de trabalho) no Brasil e Rio
Grande do Sul (RS) com CAT registrada; o número de trabalhadores com incapacidades,
temporária (total, menos de 15 dias e mais de 15 dias) e permanente no Brasil e RS; e o
número de notificações por Classificação Brasileira de Ocupações e Setor de atividade
econômica envolvendo a área da saúde. Após, os dados foram organizados em uma Planilha
Excel, possibilitando a geração de tabelas para a apresentação dos resultados.

RESULTADOS

Com relação ao número de acidentes de trabalho com CAT registrada (Tabela 1), no
ano de 2013 somaram-se 559.081 acidentes de trabalho no Brasil. As estatísticas demonstram
que os acidentes por doença do trabalho apresentaram maior número de registros em 2009
com 17.693 notificações e menor número em 2012, com 14.955 notificações.
Os acidentes típicos decorrentes do trabalho desenvolvido apresentaram o menor
número de notificações em 2010 (414.824) e maiores em 2013 (432.254). Já os acidentes de
trajeto apresentaram número de registro crescente em todos os anos, atingindo o maior valor
em 2013 de 111.601 notificações.
No RS observou-se o maior número de notificações no ano de 2013 quando
comparado aos demais anos, com 1.446 acidentes por doença do trabalho, 34.736 acidentes
típicos e 7.056 acidentes de trajeto, totalizando 43.238 acidentes de trabalho.
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Tabela 1: Número de acidentes de trabalho por motivo, segundo ano de notificação. Brasil e
RS 2009 a 2013.
Ano

Doença do
trabalho

Típico

Trajeto

Total

Brasil

2009

17.693

421.141

89.445

528.279

RS

2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

15.583
15.083
14.955
15.226
1.613
1.276
1.293
1.261
1.446

414.824
423.167
423.935
432.254
33.299
33.039
32.931
32.280
34.736

94.789
100.230
102.396
111.601
6.001
6.160
6.400
6.277
7.056

525.206
538.480
541.286
559.081
40.913
40.465
40.624
39.818
43.238

Fonte: (AEPS, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).

Em relação ao número de trabalhadores com incapacidade (Tabela 2) verificou-se que
no ano de 2009 apresentou o maior número de notificações (623.026), e que as incapacidades
temporárias com menos de 15 dias apresentaram aumento gradual durante o período
analisado, somando em 2013 a maior estatística com 339.490 registros. Ao contrário ocorreu
com as incapacidades temporárias com mais de 15 dias, onde se verificou diminuição
progressiva no número de registros, apresentando em 2013 o total de 271.314. Já o número de
trabalhadores com incapacidade permanente para o trabalho no Brasil apresentou seus
maiores registros em 2011 com 14.811 e em 2013, com 14.837 notificações quando
comparado com outros anos.
Tabela 2: Número de trabalhadores com incapacidades temporária e permanente, segundo o
ano de notificação. Brasil 2009 a 2013.
Incapacidade

Ano
2009

Temporária
Menos de 15
Mais de 15 dias
dias
302.648
320.378

Total

Permanente

623.026

13.047

2010

299.928

306.322

606.250

14.097

2011

309.631

301.945

611.576

14.811

2012
2013

315.284
339.490

282.963
271.314

598.247
610.804

14.755
14.837

Fonte: (AEPS, 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).
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Com referência ao número de trabalhadores com incapacidade no RS (Tabela 3)
também se identificou o ano de 2009 com maior número de notificações (53.700), e o
aumento das notificações das incapacidades temporárias de menos de 15 dias, atingindo
23.036 registros em 2013 e diminuição das incapacidades temporárias com mais de 15 dias ao
se comparar os cinco anos, atingindo seu menor valor com 27.572 em 2013.
E, com relação aos trabalhadores com incapacidade permanente verificou-se o menor
número de notificações em 2009 com 977, e maior em 2011 com 1.219 notificações, quando
comparado aos demais anos. No ano de 2013 somaram-se 50.608 acidentes de trabalho por
incapacidade temporária e 1.133 por incapacidade permanente no RS.
Tabela 3: Número de trabalhadores com incapacidades temporária e permanente, segundo
ano de notificação. RS 2009 a 2013.
Incapacidade
Temporária
Permanente
Menos de 15
Mais de 15 dias
Total
Ano
dias
2009

20.986

32.714

53.700

977

2010

20.572

30.479

51.051

1.133

2011

20.800

29.040

49.840

1.219

2012
2013

20.818
23.036

26.268
27.572

47.086
50.608

1.158
1.133

Fonte: (AEPS, 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).

Na tabela 4 destacaram-se os acidentes de trabalho em relação à Classificação
Brasileira de Ocupações (CBO), particularmente dos profissionais das ciências biológicas, da
saúde e afins, verificando-se um aumento progressivo com o decorrer dos anos, apresentando
o maior número de notificações em 2013, com 6.820 acidentes típicos e 1.469 acidentes de
trajeto.
Por outro lado, os acidentes por doença do trabalho, apresentaram o maior número de
notificações em 2009 com 101 acidentes, e menor número em 2011 com 55 acidentes. No ano
de 2013 somaram-se 8.372 acidentes de trabalho.
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Tabela 4: Número de acidentes de trabalho por motivo, segundo CBO Profissionais das
ciências biológicas, da saúde e afins, por ano de notificação. Brasil 2009 a 2013.
Profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins
Ano

Doença do
Trabalho

Típico

Trajeto

Total

2009

101

4.783

860

5.744

2010

80

4.911

993

5.984

2011

55

5.531

1.098

6.684

2012
2013

72
83

5.939
6.820

1.203
1.469

7.214
8.372

Fonte: (AEPS, 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).

As notificações segundo o setor de atividade econômica (Saúde e serviços sociais)
(Tabela 5) apresentou o maior número de acidentes por doença de trabalho em 2009 (708
registros), e menor em 2011 com 488 notificações. Já os acidentes típicos e trajeto
apresentaram um aumento progressivo nos últimos cinco anos, somando o maior número de
notificações em 2013, com 51.897 acidentes típicos e 12.434 em acidentes trajeto. No ano de
2013 somaram-se 64.870 acidentes de trabalho.
Tabela 5: Número de acidentes de trabalho por motivo, segundo Setor de atividade
econômica. Brasil 2009 a 2013.
Saúde e serviços sociais
Ano
Doença do
Típico
Trajeto
Total
Trabalho
2009

708

41.850

8.588

51.146

2010

655

42.580

9.223

52.458

2011

488

46.036

10.138

56.662

2012

523

49.034

11.257

60.814

2013

539

51.897

12.434

64.870

Fonte: (AEPS, 2009; 2010; 2011; 2012; 2013).

DISCUSSÃO

De acordo com os dados deste estudo, os acidentes típicos registrados no Brasil e RS
apresentaram maior estatística entre os acidentes de trabalho, em um estudo realizado com
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dados de uma pesquisa que investigou óbitos por causas externas ocorridas em 2004,
caracterizando o total de 91 óbitos por acidente de trabalho, sendo eles 60,4% de acidentes
típicos e 38,6% de acidente de trajeto7.
Estudo realizado com notícias publicadas nos jornais referentes aos óbitos
relacionados ao trabalho ocorridos no Estado da Bahia verificou 178 acidentes de trabalho,
sendo 80,8% de acidentes típicos e 19,2% de acidente de trajeto8.
Outro estudo realizado com dados secundários do Sistema de Nacional de Notificação
de Agravos (SINAN) sobre acidentes de trabalho graves no período de 2007 e 2011 também
identificou os acidentes típicos com maior número de ocorrência, somando 73,9% das 4.354
notificações registradas, e os acidentes de trajeto representavam 21,5% das notificações9.
Estudo realizado por meio da coleta de dados em fichas eletrônicas de notificação de
acidente de trabalho do SINAN identificou 1.747 fichas cujos trabalhadores foram atendidos
no Hospital do Trabalho em Curitiba, destes, 25 casos o desfecho final foi o óbito. Além
disso, 76% (19) apresentavam CAT registrada, e quanto ao tipo de acidente de trabalho, 52%
(13) foram acidentes típicos e 44% (11) acidentes de trajeto10.
Já em um estudo realizado com dados de prontuários do Serviço de Arquivo Médico e
Estatística (SAME) no período de janeiro a junho de 2012, na região Sul do Brasil identificou
391 vítimas de acidente de trabalho, destacando 373 acidentes típicos e 18 acidentes de
trajeto. Dentre eles, 330 apresentaram afastamento do trabalho por menos de 15 dias,
caracterizando-os assim, trabalhadores com incapacidades temporárias11.
Ao encontro dos resultados deste estudo, às estatísticas sobre trabalhadores com
incapacidades temporárias e permanentes, um estudo identificou 2.455 notificações de
incapacidades temporárias e 52 registros de incapacidades permanentes registrados no SINAN
no período de 2007 a 2010 no estado do Paraná9.

Da mesma forma, outro estudo avaliou a

evolução quantitativa dos acidentes de trabalho segundo suas consequências, no período de
2007 a 2010, identificando um aumento gradativo de acidente de trabalho no decorrer dos
anos, logo, a maior estatística de acidente de trabalho ocorreu em 2010, com 5.335 registros.
Dentre eles, 56,3% deles causaram incapacidade temporária para o trabalhador e 0,7%
tiveram como consequência a incapacidade permanente12.
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Os dados deste estudo ainda identificaram a predominância dos acidentes típicos nas
notificações por Classificação Brasileira de Ocupações e Setor de atividade econômica
envolvendo a área da saúde.
Nessa relação, estudo realizado com dados disponíveis na Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) sobre acidente de trabalho no período de 2001 e 2008 com
profissionais da saúde identificou 34 acidentes de trabalho, sendo 33 acidentes típicos e um
acidente de trajeto. Ainda apresentou maior incidência de acidente de trabalho com
profissionais da enfermagem, e a predominância de acidentes com material perfurocortante13.
Em outro estudo realizado com trabalhadores de enfermagem, o Sistema de
Monitoramento da Saúde dos Trabalhadores de Enfermagem (SIMOSTE) identificou 1.847
ocorrências, no período de dezembro de 2012 a março de 2013, dentre elas, 147
representaram acidentes de trabalho com afastamento do trabalhador de suas atividades.
Ainda destacam a necessidade de implementação de ferramentas de monitoramentos
específicos para a saúde dos trabalhadores de enfermagem, identificando acidentes típicos,
desgastes relacionadas ao trabalho, que incapacitam o trabalhador a desempenhar suas
atividades com qualidade14.
Desta forma, entende-se que o uso dos sistemas de informação é uma ferramenta
essencial de comunicação, com destaque para a saúde dos trabalhadores, e que por meio
desses indicadores é possível implementar ações voltadas à saúde do trabalhador, referente a
melhorias na qualidade do atendimento, diagnóstico e principalmente medidas de prevenção
de acidentes de trabalho.

CONCLUSÃO

Conclui-se por meio deste estudo, que no período de 2009 a 2013, houve um aumento
gradativo do número de acidentes de trabalho no Brasil e RS, sendo os acidentes típicos, os
que apresentaram maior estatística, seguido pelos acidentes de trajeto e posteriormente por
doença relacionada ao trabalho.
Com relação aos trabalhadores com incapacidades, verificou-se que no decorrer dos
anos, aumentou o número de trabalhadores com incapacidades temporárias com menos de 15
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dias e diminuiu o número de trabalhadores com incapacidades temporárias de mais de 15 dias
no Brasil e RS. Com relação aos trabalhadores com incapacidades permanentes, no Brasil as
estatísticas aumentaram progressivamente, atingindo seu maior valor em 2013, e no RS esta
estatística foi maior em 2011, quando comparado com os demais anos.
Em relação ao número de notificações por Classificação Brasileira de Ocupações e
Setor de atividade econômica envolvendo a área da saúde, evidenciou-se que houve um
aumento no total de notificações, atingindo seu maior valor em 2013. Dentre os acidentes de
trabalho, verificou-se a predominância dos acidentes típicos, seguidos do de trajeto, por outro
lado, o número de notificações de acidentes de trabalho por doença do trabalho obteve a
maior estatística em 2009 e a menor em 2011.
Ainda, salienta-se que existem fragilidades quando a atualização dos dados pelo INSS
por meio do AEPS, uma vez que este estudo foi realizado em 2015, e os dados mais atuais
disponíveis online eram de 2013. Assim como, existe a possibilidade de subnotificação dos
acidentes de trabalho, e que neste estudo os dados representam apenas os trabalhadores
cadastrados no INSS, com CAT registrada, podendo-se deduzir que esses valores são maiores.

CONTRIBUIÇÕES E /OU IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

Vislumbrando os resultados deste estudo, se fazem necessárias reflexões sobre o
conhecimento dos sistemas de informações com notificações sobre agravos a saúde do
trabalhador, tanto em virtude da exposição dos trabalhadores de enfermagem aos acidentes de
trabalho, quanto pela assistência direta prestada aos demais trabalhadores que sofreram
acidentes de trabalho e a realização de suas notificações.
Conhecer as estatísticas sobre acidentes de trabalho, os tipos de acidentes, como
típicos, de trajeto e por doença do trabalho e quais são os mais predominantes no Brasil e RS,
possibilita que os profissionais de enfermagem compreendam a necessidade e importância das
notificações de acidentes de trabalho com vistas à implementação de políticas públicas
voltadas a redução de agravos aos trabalhadores.
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5 SAÚDE DO IDOSO
5.1 A REDUÇÃO DE DANOS SOB A ÓTICA DA COMPLEXIDADE
Vania Dias Cruz1; Silvana Sidney Costa Santos2; Flávia Seles Oliveira3; Simoní Saraiva
Bordignon4

Introdução: O presente trabalho trata de questões relacionadas à redução de danos em idosos
que usam drogas, cuja reflexão teórico-filosófica teve como base a Complexidade de Edgar
Morin. A Redução de Danos (RD) é uma estratégia que tem a finalidade de minimizar as
consequências adversas do consumo de drogas do ponto de vista da saúde e dos aspectos
sociais e econômicos sem, necessariamente, reduzir esse consumo1. O estudo justifica-se pelo
fato que o uso de drogas por parte dos idosos está associado a uma ampla gama de riscos à
saúde, exclusão social e isolamento, tornando sua discussão complexa e necessária para
maiores aprofundamentos acerca da temática. Além disso, os idosos são mais vulneráveis aos
efeitos iatrogênicos do consumo de drogas e a dependência devido às mudanças na
composição corporal, aumento da morbidade e alta utilização de medicamentos psicoativos,
sendo a dependência, muitas vezes confundida com depressão ou demência2. A interpretação e
compreensão dos fenômenos da natureza exigem uma maneira diferente de pensar, é onde se
destaca a abordagem de Edgar Morin, no qual relaciona o desenvolvimento de um
pensamento complexo entre os seres humanos como uma estratégia de encaminhar os
indivíduos e as nações para o bem estar, a evolução e a produtividade3. Objetivo: Refletir
acerca da Redução de Danos entre idosos que consomem drogas sob a ótica da complexidade
de Morin. Metodologia: O presente estudo culminou em um trabalho teórico-filosófico que
buscou reolhar para RD entre idosos a partir da ótica da complexidade de Edgar Morin. Para
tanto, se utilizou os sete princípios propostos por Morin (2000), orientadores de um
pensamento vinculativo que lida com a incerteza e estão em constante processo de construção.
São eles: sistêmico ou organizacional, hologramático, retroatividade, recursividade,
autonomia-dependência, dialógico e da reintrodução do sujeito cognoscente em todo
conhecimento. Resultados e Discussão: Dissertar acerca da RD é uma tarefa cuidadosa, pois
está longe de ser destituída do senso comum, muitas controvérsias a permeiam, gerando
resistências tanto científicas quanto sociais. Trata-se de tema que merece ampla discussão,
pois apresenta uma proposta que se legitima por sua complexidade e se origina como
responsável pela promoção de saúde, bem estar e qualidade de vida de muitas pessoas que
consomem drogas. O consumo de drogas faz parte da história da humanidade, no entanto suas
estratégias de tratamento transitam em diferentes culturas e momentos históricos1. Assim
como o consumo de drogas vem se tornando frequente entre os idosos, novas formas de
1
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tratamento e de pensar estão sendo discutidos e construídos acerca desse fenômeno o que
permite abordar o princípio da reintrodução do sujeito cognoscente em todo o conhecimento,
pois de acordo com Morin3 os fenômenos atuais não são reflexos, mas uma tradução,
interpretação e significação das situações existentes. Ao se refletir acerca de idosos que
consomem drogas, é necessário não nos atermos a julgamentos, pois as consequências do
consumo de drogas se encontram relacionadas ao fator psicológico do consumidor e ao seu
contexto sociocultural, assim Morin3, apresenta a necessidade do princípio sistêmico ou
organizativo, no qual trata que só é possível compreender um fenômeno a partir da análise das
partes e do todo ao mesmo tempo. Os idosos que consomem drogas modificam suas atitudes
frente aos resultados que se deparam2, construindo um circuito de retroalimentação (feedback
circuit) que controla o uso das drogas1, indo ao encontro do princípio retroativo dos
fenômenos no qual a causa age no efeito e o efeito retroage sobre a causa 3. Os Agentes
Redutores de Danos (ARD), geralmente, criam um vínculo muito forte com os usuários,
firmando uma rede de apoio e uma relação de referência de compreensão, solidariedade e
respeito que oferece espaços possíveis de identificação e pertencimento, havendo troca e
dependência de conhecimentos baseados na experiência do usuário e científicos4,
caracterizando o princípio da autonomia-dependência3. Ao mesmo tempo em que os idosos
querem parar de consumir a droga devido aos danos à sua saúde, eles desejam usar mais por
causa dos sentimentos de prazer e felicidade intensa que os fazem esquecer das perdas e
problemas decorrentes da velhice2, havendo, assim, a necessidade dos ARD adotar uma
postura dialógica ao trabalhar com essas pessoas. O problema do consumo das drogas é
complexo, pois, se encontra atrelado às amarras socias, políticas e morais o que remete ao
princípio hologramático de Morin3, no qual assinala que o indivíduo é parte da sociedade e a
sociedade se encontra no indivíduo por meio de normas e culturas. O princípio da
recursividade3 é explícito entre as pessoas que consomem drogas, no qual se percebe
momentos de abstinência intercalados com um padrão de consumo intenso da droga. Assim a
noção de recursividade refere-se ao movimento de percorrer de novo, havendo muitas vezes
um inesgotável movimento de vaivém de ações e implementações demonstrando a não
linearidade da assistência. Conclusão: Os profissionais de saúde que praticam a RD, nestes
inseridos os enfermeiros, não devem pensar em intervenções conclusivas e menos ainda
reduzi-las ao contexto de ações bem ou mal sucedidas, uma vez que a não linearidade de
comportamentos é uma característica que recebe destaque entre as pessoas que consomem
drogas. A clínica do consumo de drogas é permeada de flutuações e turbulências que
acarretam eventos incertos, não lineares, que procuram um entendimento circular e
multidimensional que comporta em seu interior princípios de incompletude e incerteza nos
incitando ao desafio, ao risco, a desconstrução e reconstrução. Assim, diferentes
interpretações acerca dos fenômenos devem ser complementares e não excludentes. Este
estudo apresenta Contribuições para a enfermagem na medida em que traz para reflexão a
necessidade dos enfermeiros terem uma visão ampliada sobre o consumo de drogas entre os
idosos e um discurso sem preconceito, com um entendimento desta problemática centrada no
sujeito, na sociedade e na cultura/contexto, debatendo a liberdade individual de consumir
droga, com ações voltadas para a redução de danos, visando repensar a disseminação cultural
que torna todo usuário de drogas doente ou transgressor, requerendo assim internação, prisão
ou absolvição.
Descritores: Usuário de drogas. Dinâmica Não Linear. Enfermagem
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5.2 AÇÕES DESENVOLVIDAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS NO SUL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA A
ESTIMULAÇÃO

DA

AUTOESTIMA

E

AUTOIMAGEM:

RELATO

DE

EXPERIÊNCIA

Ana Cláudia Fortuna dos Santos1; Bárbara Tarouco da Silva2; Daiane Porto Gautério Abreu3;
Júlia Moraes Mendes4; Vanessa da Silva Tarouco5; Victorya dos Santos Varela6.
INTRODUÇÃO: As Instituições de Longa Permanência para Idosos nasceram como um
serviço para abrigar idosos pobres, sem famílias e doentes1. Contudo, com o aumento da
expectativa de vida da população brasileira e com as mudanças ocorridas na sociedade como a
saída da mulher para o mercado de trabalho e a redução do número de filhos, as Instituições
de Longa Permanência para idosos aparecem como uma alternativa de cuidado para as
pessoas idosas que já não conseguem mais viver sozinhas e não tem como ser cuidada na
família2. A busca pelas Instituição de Longa Permanência para idosos tende a aumentar
devido à incapacidade funcional para a realização das atividades de vida diária (básicas e
instrumentais) que podem acometer os idosos. O cuidado com a auto imagem e a autoestima
representa cuidados de investimento pessoal do sujeito no fortalecimento de seu ego, uma
vertente que traz sua marca pessoal, que comunica seu desejo. Neste sentido, é importante que
os profissionais da saúde tenham um olhar mais atento para a estimulação da autoestima e
autoimagem3. OBJETIVO: Relatar a experiência da realização de duas atividades
desenvolvidas para com pessoas idosas residentes em uma Instituição de Longa Permanência
para idosos em uma cidade do Sul do Estado do Rio Grande do Sul que buscavam estimular a
autoestima e resgatar a autoimagem. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de
experiência. As atividades foram realizadas pelas cinco bolsistas e pelas professoras
coordenadoras do projeto de extensão “Promoção e prevenção da saúde de pessoas idosas
residentes em instituição de longa permanência” com pessoas idosas residentes em uma
Instituição de Longa Permanência para idosos no dia dezoito de setembro de dois mil e
quinze. Participaram em torno de dezessete pessoas idosas. A primeira atividade foi a Tarde
da Beleza, na qual cada idosa residente foi abordada e foi questionada se gostaria de ser
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maquiada e de ter seus cabelos penteados. As que aceitaram então foram maquiadas e
penteadas conforme desejaram com o objetivo de estimular sua autoestima e reconhecimento
de sua autoimagem. Já a segunda atividade foi a Sessão de Fotos, onde as bolsistas e as
professoras tiraram fotos tanto das idosas que foram maquiadas, quanto dos idosos.
Posteriormente, no dia dois de outubro de dois mil e quinze as fotos foram impressas e
entregues aos idosos. Foi feita uma apresentação de slides em Power Point e as fotos foram
projetadas para que todos os idosos pudessem visualizar. RESULTADOS: O resgate da
autoestima nestas idosas ao serem maquiadas foi muito gratificante para as bolsistas, pois a
Tarde da Beleza foi muito agradável pelo fato de que as idosas sentiram-se mais bonitas.
Também foi importante o resgate da autoimagem que nessas idosas fica muito negligenciado.
Muitos materiais como pentes e escovas de cabelo são de uso coletivo. Muitas idosas embora
gostem de maquiagem não possuíam nenhuma. Já a realização da Sessão de Fotos
inicialmente foi difícil, pois eles pensaram que teriam que pagar as fotos. Após a explicação
de que não era necessário eles aderiram e foi muito especial, pois muitos idosos não tiravam
fotos há muitos anos e ao se reconhecerem nas fotos se emocionaram. Já outros idosos não
conseguiram se reconhecer nas fotos, o que mostra o distanciamento da própria autoimagem.
Posteriormente as fotos foram impressas e entregue a eles para que se recordassem daquele
dia especialmente. DISCUSSÃO: As pessoas idosas ao ingressarem em Instituições de Longa
Permanência para idosos podem começar a apresentar ou ter o agravamento do quadro de
limitações intelectuais e físicas que se tornam evidentes na realização de atividades de vida
diária. Além disso, o ócio e a falta de atividades nas Instituições de Longa Permanência para
idosos colaboram ainda mais para essas limitações que associadas a doenças crônicas
presentes podem ser responsáveis pela perda progressiva da autonomia e consequentemente
da imagem e estima corporal4. Atividades como as desenvolvidas estimulam a cognição das
pessoas idosas e auxiliam no resgate de sua autoimagem e autoestima por isso são muito
importantes. Pequenas falas de carinho e atenção dispensadas às pessoas idosas residentes em
Instituições de Longa Permanência para idosos são muito importantes e gratificantes para
elas, pois significam afeto e cuidado. Muitos idosos não possuem pouco ou nenhum contato
com os seus familiares e o convívio com pessoas externas ao ambiente da Instituição de
Longa Permanência traz alegria e bem-estar. Autoestima positiva indica bem estar, saúde
mental e ajustamento emocional, implicando na qualidade e satisfação com a vida4.
Considerações Finais: A autoestima e a autoimagem fazem parte das Necessidades Humanas
Básicas e ao estimulá-las pode-se melhorar a qualidade de vida destes idosos que residem na
Instituições de Longa Permanência. Implicações para a enfermagem: Este tipo de atividade
que foi realizada é de grande importância no cuidado de enfermagem, pois estimula a
autoimagem e a autoestima dos idosos. Além de valorizar o cuidado com estes idosos, com a
vivência, pudemos perceber que a enfermagem pode sim trazer aos idosos atividades de lazer
que proporcione conforto e bem estar a eles. Durante as realizações das atividades foi
percebido um bom acolhimento dos idosos com as bolsistas.
Descritores: Idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos. Enfermagem.
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5.3 ATIVIDADES DE ENFERMAGEM REALIZADAS EM INSTITUIÇÃO DE LONGA
PERMANÊNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Silva, Ana Cláudia Fortuna da1; Gautério, Abreu, Daiane Porto2; Silva, Bárbara Tarouco da3;
Tarouco, Vanessa da Silva4; Mendes, Julia Moraes5; Varella, Victorya dos Santos6
INTRODUÇÃO: Atualmente o Brasil possui cerca de 21 milhões de pessoas idosas1. As
diversas mudanças demográficas e epidemiológicas que ocorreram ao longo do tempo no
Brasil acabaram por repercutir no cuidado com a pessoa idosa2. Desta maneira o trabalho
realizado pelas instituições de Longa Permanência para Idosos (IPLIs) surge como uma
possibilidade de cuidado e moradia para as pessoas idosas3. Os idosos são levados as IPLI
devido diversos problemas de saúde, como demências, depressão e as incontinências(2).
Considerando as condições físicas e psicológicas dessas pessoas idosas, cabe a essas
instituições oferecer uma assistência de saúde completa, voltada para as necessidades de seus
moradores. Deste modo é necessário que as IPLIs tenham acesso aos serviços de uma equipe
multiprofissional habilitada para o cuidado com as pessoas idosas. Como membro da equipe
de saúde o enfermeiro deve avaliar o estado de saúde da pessoa idosa, fundamentando-se nos
princípios da gerontologia, além disso, deve-se investigar o estado físico, psicológico e social
da pessoa4. OBJETIVO: O presente trabalho tem como objetivo relatar as atividades
realizadas, por acadêmicas de enfermagem em uma instituição de longa permanência.
METODOLOGIA: Relato de experiência acerca da participação no projeto de extensão
intitulado “Promoção e prevenção da saúde de pessoas idosas institucionalizadas” que teve
como objetivo diminuir o risco de quedas e estimular a cognição das pessoas idosas. As
atividades de extensão foram realizadas em uma instituição de longa permanência situada na
cidade de Rio Grande. Essa instituição tem caráter filantrópico e possui 72 pessoas idosas.
Foram atividades realizadas na ILPI: aplicação do Mini Exame do Estado Mental, aplicação
da Escala de Risco de Quedas, tarde da beleza e sessão de fotos, atividades de treino da
memória com objetos, festa de Natal, verificação de medicamentos que podem predispor ao
risco de quedas, verificação dos sinais vitais, estimulação a saída do leito e deambulação. A
primeira atividade realizada na ILPI foi a aplicação de dois testes nas pessoas idosas, o Mini
Exame de Estado Mental para avaliarmos a cognição e a Escala de Risco de Quedas com
objetivo de identificar àqueles idosos que têm risco para quedas. Foi realizado em setembro
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de 2015 a tarde da beleza que tinha por finalidade aumentar a autoestima das mulheres. Num
segundo momento, foi realizada uma sessão de fotos das pessoas idosas que participaram da
tarde da beleza, onde fotografamos os idosos e em outubro de 2015 foi feita a entrega das
fotos impressas a eles. Realizou-se, em outubro de 2015, atividades lúdicas, por meio de
identificação de objetos. Essas atividades visavam o treino da memória dos idosos. Na
segunda quinzena de dezembro, realizou-se uma festa de Natal, com atividades musicais. Em
relação às atividades desenvolvidas para diminuir o risco de quedas foram realizadas as
seguintes: a verificação dos medicamentos utilizados pelos idosos que estão associados as
quedas, a realização do exame físico completo, a verificação dos sinais vitais e a estimulação
a saída do leito e a deambulação. RESULTADOS: Observou-se que os resultados das
atividades realizadas foram positivos, pois as pessoas idosas aderiram a maioria das atividades
realizadas. As atividades realizadas com o objetivo de estimular a cognição foram sempre
momentos alegres em que eles se divertiam e compartilhavam suas vivências. A verificação
dos sinais vitais foi uma atividade importante de avaliação, pois quando havia algum sinal
vital fora dos padrões de normalidade para faixa etária era realizado contato com a equipe de
enfermagem da instituição a qual instituía os cuidados necessários para o controle desses
sinais. DISCUSSÃO: Os fatores que provocam as quedas são vários, podemos identificá-los
como fatores intrínsecos e extrínsecos. Nos fatores intrínsecos destacam-se as alterações
fisiológicas pelas quais a pessoa idosa passa, condições patológicas e uso continuo de
medicamentos. Entre os fatores extrínsecos encontram-se os perigos do ambiente, como
escadas e calçadas inadequadas5. Associando a baixa mobilidade da pessoa idosa e os
ambientes inadequados fica evidenciado a alta incidência de quedas. A demência é uma
doença de disfunção adquirida que altera as funções intelectuais, que compromete ao menos
três as seguintes atividades mentas: fala, memória, visão, personalidade, cognição, julgamento
e solução de problemas6. CONCLUSÃO: Diante disso, conclui-se que o projeto de extensão
ajuda na melhora da qualidade de vida dos idosos institucionalizados, a partir do momento em
que realiza atividades que melhora tanto os aspectos físicos como psicológicos. Atividades
que aumentam a autoestima dos idosos, os diálogos de apoio em momentos difíceis, e a
atenção dada a eles ajudam eles a se sentirem valorizados e diminui a saudade da família e o
risco de depressão. CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM: A participação no
projeto de extensão auxilia os acadêmicos envolvidos a medida que desenvolvem habilidades
de comunicação e relacionamento interpessoal, já que interagimos constantemente com os
idosos institucionalizados. Além disso, melhora o aprendizado de enfermagem, pois nos
insere na prática do cuidado de enfermagem, desta maneira ampliando o nosso conhecimento.
DESCRITORES: Enfermagem. Idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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5.4 AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM PESSOAS IDOSAS RESIDENTES EM
UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DO RIO
GRANDE DO SUL
Varela, Victorya dos Santos1; Silva, Bárbara Tarouco da2; Gautério-Abreu, Daiane Porto3;
Mendes, Júlia Moraes4; Tarouco, Vanessa da Silva5; Silva, Ana Cláudia Fortuna da6
INTRODUÇÃO: A queda é a causa mais comum de acidentes em pessoas idosas
apresentando uma prevalência em torno de 30% no Brasil1 e pode ser definida como um
deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial com
incapacidade de correção em tempo hábil2. Os fatores de risco de quedas podem ser divididos
em três categorias: intrínsecos, como história de quedas anteriores, idade, uso de
medicamentos, distúrbios de marcha e equilíbrio, deficiência visual ou auditiva, declínio
cognitivo; extrínsecos, decorrentes do ambiente, como iluminação, superfícies escorregadias,
tapetes soltos ou com dobras; e, comportamentais, como pessoas ativas demais que tem maior
grau de exposição ao risco e pessoas mais inativas devido a sua possível fragilidade1. Portanto
a enfermagem exerce um papel fundamental na elaboração de medidas preventivas relativas
ao risco de quedas através de ações educativas. OBJETIVO: relatar o resultado da aplicação
da escala de risco de quedas em pessoas idosas que vivem na Instituição de Longa
Permanência para Idosos (ILPI), do município de Rio Grande e descrever as medidas
realizadas visando à prevenção de quedas. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de
experiência de uma atividade de extensão. O projeto de extensão é realizado em uma
instituição de longa permanência para idosos de caráter filantrópico no município de Rio
Grande. Residem nesta ILPI 72 pessoas idosas. De maio a dezembro de 2015 foram avaliadas
56 pessoas idosas em relação ao risco de quedas. Para avaliar o risco de quedas foi utilizada a
Escala de Risco de Quedas de Downton. Este instrumento já foi validado em português sendo
estimada sua especificidade e sensibilidade. Ele é composto por cinco itens envolvendo
medicamentos, distúrbios visuais e auditivos, estado mental e deambulação. Seu escore varia
entre zero e 11 e pontuação igual ou superior a três indica um alto risco de quedas3. Cada
pessoa idosa foi abordada individualmente e, se aceitasse, respondia ao instrumento de
avaliação do risco de quedas. Após foram identificados também fatores de risco de quedas
presentes no ambiente da ILPI. RESULTADOS: Dos 56 idosos avaliados 19 (33,9%) são do
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sexo masculino e 37 (66,1%) do feminino; 46 (82,1%) apresentaram risco de quedas e 33
(58,9%) já sofreram quedas. Dentre os homens, 82,3% apresentaram risco de quedas e entre
as mulheres, 86,4% apresentaram risco de quedas. Foram revistas as medicações dos idosos
no sentido de identificar aquelas que podem aumentar o risco de quedas. Os resultados da
aplicação da escala de risco de Quedas foram repassados a direção da instituição para
conscientização sobre o problema e também foram relatados os fatores de risco identificados.
Os idosos foram orientados sobre pequenos cuidado no dia a dia a fim de evitar a ocorrência
de quedas: como levantar devagar quando estiverem sentados, andar devagar, etc.
DISCUSSÃO: Algumas ações podem ser desenvolvidas para prevenir as quedas, dentre elas
podemos citar a otimização da medicação, correção dos fatores de riscos ambientais,
indicação de correção visual, criar estratégias para melhora de déficits de memória como:
listas, mnemónicas, agendas, alarmes e diários. 1,4A enfermagem pode atuar nesses fatores
como na identificação da medicação mas principalmente os fatores de risco ambientais
precisam da intervenção da direção da instituição, como por exemplo: piso escorregadio,
pouca iluminação, camas altas do chão, falta de corrimão no banheiro e corredores,o uso de
roupas e sapatos no tamanho adequados (as roupas na instituição são de uso coletivo).
Também depende da ILPI o encaminhamento dos idosos para consulta com especialistas para
correção visual e auditiva. Os fatores ambientais são os que proporcionam maior risco de
queda e, quando associados aos problemas físicos dos indivíduos, são ainda mais agravantes.
Essa associação pode ocasionar comprometimento funcional e das atividades físicas
ocasionando não somente prejuízo no equilíbrio em si, como também limitações da força
muscular, da mobilidade e da marcha5. Por isso, nas situações de assistência à saúde, esses
fatores devem ser avaliados. CONCLUSÃO: É imprescindível que a equipe de
saúde/enfermagem saiba identificar e diagnosticar os indivíduos propensos a sofrerem quedas,
no intuito de minimizar esse grave e frequente acontecimento. Os profissionais de
saúde/enfermeiros podem auxiliar o idoso a prevenir as quedas, estimulando aumento da
mobilidade, alimentação saudável e ambiente seguro. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES
PARA A ENFERMAGEM: A implicação para a enfermagem decorrente desse trabalho
refere-se ao cuidado de enfermagem a pessoa idosa na medida em que possibilita minimizar
os riscos de ocorrência de quedas e auxilia na formação de um profissional diferenciado já
que o projeto possibilita aos bolsistas de extensão correlacionar os conteúdos estudados com a
prática de enfermagem.
DESCRITORES: Idoso. Risco de Quedas. Enfermagem.
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5.5 FATORES DE RISCO AMBIENTAIS PARA QUEDAS EM IDOSOS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Flávia Seles Oliveira1; Silvana Sidney Costa Santos2; Vânia Dias Cruz3; Simoní Saraiva
Bordignon4
Introdução: A população idosa é a que mais cresce no mundo e no Brasil, essa população
tem aumentado de forma rápida e acentuada. Juntamente com o processo de envelhecimento,
podem surgir múltiplas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e os desgastes de vários
sistemas, o que pode levar à incapacidade funcional ocasionando maior risco de acidentes,
dentre esses, a queda1. Neste sentido, as quedas apresentam diversos impactos na vida de um
idoso, que podem incluir morbidade importante, mortalidade, deterioração funcional,
hospitalizações recorrentes, necessidade de institucionalização e consumo de serviços sociais
e de saúde. As ações voltadas para a promoção da saúde dos idosos envolvem a atuação sobre
os determinantes socioambientais da saúde voltadas à melhoria da qualidade de vida das
populações, implicando no fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com
a multiplicidade dos determinantes e condicionantes do processo saúde-doença-cuidado2.
Dessa forma, esse estudo justifica-se pela necessidade que ocorra um planejamento e
efetivação das ações de enfermagem à saúde do idoso a partir de uma apreensão dos fatores
de risco ambientais que podem levar este idoso a um acidente por queda. Por isso, neste artigo
emerge-se a seguinte questão de pesquisa: Como se apresenta a produção de conhecimento da
enfermagem brasileira atrelada aos fatores de risco extrínsecos dos acidentes por quedas em
idosos, com ênfase nos fatores ambientais? Objetivo: Identificar a produção cientifica
brasileira de enfermeiros atrelada aos fatores de risco extrínsecos relacionados ao ambiente
para quedas em idosos. Metodologia: Empregou-se a Revisão Integrativa com coleta de
dados realizada em abril e maio de 2013 na Scientific Eletronic Library Online e na Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Os descritores utilizados foram:
acidentes por queda, enfermagem, idoso, fatores de risco, separadas pelo operador boleano
and, sendo elencados sete artigos. Foram acessados artigos publicados entre os anos de 2003 a
2013, considerando que uma década de publicação apresenta resultados significativos.
Efetuada análise documental que resultou nas categorias: Caracterização dos idosos e fatores
de risco extrínsecos para quedas e, Diagnósticos de enfermagem “risco de quedas” do North
American Nursing Diagnosis Association. Resultados e Discussão: Em relação a
caraterização dos idosos nos artigos identificados, evidenciou-se que a idade centrou-se entre
60 a 96 anos3,4,5,6,7,8; e quase a metade dos idosos pertenciam à faixa etária de 80-89 anos;
1

Doutoranda em Enfermagem do Programa de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande. Email: flaviaseles@gmail.com
2
Doutora em Enfermagem. Professora da Universidade Federal do Rio Grande. Email:
silvana.sidney@gmail.com
3
Doutoranda em Enfermagem do Programa de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande
4
Doutoranda em Enfermagem do Programa de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande

63

mais de 56% destes idosos eram do sexo feminino. Além disso, em sua maioria os idosos
possuíam ensino fundamental incompleto, todos eram aposentados e mais da metade referiu
ter sofrido algum tipo de queda no decorrer do último ano. O presente estudo relaciona-se a
estudo anterior que demonstrou risco para queda na faixa etária dos 80 aos 89 anos, além da
incidência de quedas entre mulheres idosas também ser maior na faixa etária igual ou acima
de 80 anos. Além disso, a proporção de idosos que caíram dentro de casa aumentou com a
faixa etária, sendo de 58% para os de até 69 anos, 62,9% para aqueles entre 70 e 79 anos e
84,6% para os que têm 80 anos ou mais. No que tange aos fatores de risco para quedas, os
problemas ambientais como piso molhado, tapetes soltos e a ocorrência de quedas da própria
altura foram evidentes nos artigos encontrados nesta revisão3,4,5,6,8 e vão de encontro a uma
pesquisa realizada, sobre a identificação do diagnostico de enfermagem risco de queda, onde
foi demonstrado que todos os idosos participantes apresentaram algum grau de alteração no
equilíbrio e/ou marcha, mostrando, assim que a redução da força muscular nas extremidades
inferiores, afeta a capacidade para realizar atividades motoras e adaptação ao ambiente,
contribuindo para ocorrência de instabilidades e quedas9. Outros locais também foram
identificados em igual predominância, a rua/avenida, o pátio/quintal, o banheiro e o hall de
entrada como mais frequentes locais de ocorrência de quedas. Dentre os fatores de risco
encontrados, aqueles que foram percebidos em 70% ou mais dos participantes de ambos os
sexos foram: força diminuída nas extremidades inferiores, mobilidade física prejudicada,
dificuldades na marcha, agentes anti-hipertensivos, equilíbrio prejudicado, idade acima de 65
anos e inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina (ECA)3,10,7. Diante de tal situação,
vê-se que os fatores ambientais são os que proporcionam maior risco de queda e, quando
associados às características físicas dos indivíduos, são ainda mais agravantes11. As ações
educativas para a prevenção de quedas em idosos devem ser constantes, enfocando a
promoção e desenvolvimento integral, baseando-se nas circunstâncias e problemas, visando a
identificação precoce de alterações patológicas, discutindo com o idoso fatores de risco e
intervindo quando necessário12. Conclusão: A utilização de revisão integrativa como
metodologia foi adequada para o alcance do objetivo na medida em que conseguiu-se
visualizar um panorama da produção cientifica brasileira de enfermeiros acerca dos fatores de
risco extrínsecos para acidentes por queda em idosos. A literatura pesquisada indicou que a
produção de conhecimento da enfermagem brasileira atrelada aos fatores de risco extrínsecos
para quedas em idosos estão relacionados ao ambiente físico, presentes no domicilio e nas
atividades rotineiras destes idosos. Contribuições para enfermagem: Os enfermeiros ao
orientarem o idoso, devem apresentar as possibilidades de risco a que estes estão sujeitos,
encorajar a adaptação do ambiente, solicitando sua participação. É preciso ainda fazer com
que estes percebam as necessidades e façam opções para tornar o ambiente seguro e
confortável, principalmente, àqueles que apresentam dificuldade para andar, utilizam bengala,
muletas, cadeira de rodas e necessitam de pessoas para transferi-los de um lado para o outro9.
O enfermeiro, na prática profissional, deve reconhecer os fatores de risco, e ser capaz de
minimizar seus efeitos, através do saber ambiental, adotando intervenções adequadas e
avaliando os resultados obtidos na prevenção de quedas.
Descritores: Saúde do idoso. Acidentes por quedas. Enfermagem.
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5.6 O ESTADO COGNITIVO DE PESSOAS IDOSAS: RELATO DE EXPERIENCIA EM
UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Tarouco, Vanessa da Silva1; Silva, Bárbara Tarouco da2; Gautério-Abreu, Daiane Porto3;
Varela, Victorya dos Santos4; Silva, Ana Cláudia Fortuna da5; Mendes, Júlia Moraes6
INTRODUÇÃO: De acordo com alguns autores a cognição é o termo que descreve todo
funcionamento mental. Esse desempenho implica na habilidade de sentir, pensar, perceber,
lembrar, raciocinar, formar estruturas complexas de pensamento, e a capacidade para produzir
respostas às solicitações e estímulos externos1. A demência é caracterizada por declínio
cognitivo adquirido, cuja intensidade é capaz de interferir nas atividades profissionais e
sociais da vida diária do indivíduo. Entre as principais causas da demência destaca-se a
Doença de Alzheimer sendo responsável por mais de 80% dos casos de demência após os 65
anos de idade2. O projeto de extensão “Prevenção e promoção da saúde de pessoas idosas
institucionalizadas” tem como objetivo prevenir agravos e promover a saúde de pessoas
idosas residentes na ILPI Asylo de Pobres, do município de Rio Grande. Para isso são
realizadas avaliações do nível de cognição e também do risco de quedas das pessoas idosas
que residem nesta ILPI. Após a realização das avaliações são realizadas intervenções de
enfermagem visando estimular a cognição e prevenir quedas nos idosos. OBJETIVO: Relatar
os resultados obtidos na avaliação do estado cognitivo dos idosos que residem no Asylo de
Pobres, no município de Rio Grande. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de
experiência de uma atividade de extensão. O projeto de extensão é realizado no Asylo de
Pobres de Rio Grande que é uma instituição de longa permanência para idosos de caráter
filantrópico. Residem nesta ILPI 72 pessoas idosas. A aplicação de instrumentos para avaliar o
estado cognitivo dos idosos institucionalizados foi realizada no período compreendido de
maio a dezembro de 2015, sendo avaliadas 56 pessoas idosas. Utilizou-se o instrumento
Miniexame do Estado Mental (MEEM), versão validada no Brasil na qual o ponto de corte
indicativo de declínio cognitivo considerado foi de 18 pontos para pessoas idosas analfabetas
e de 23 pontos para aquelas com mais de um ano de escolaridade3. Tal instrumento consiste
em realizar uma série de questionamentos que englobam: orientação temporal, orientação
espacial, aplicação de cálculos aritméticos, dentre outros. Cada pessoa idosa é abordada
individualmente convidada a responder o instrumento de avaliação -MEEM. Após análise dos
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dados oriundos dos instrumentos aplicados, foram implementadas ações de enfermagem com
objetivo de estimular a memória e melhorar o nível cognitivo das pessoas idosas
institucionalizadas. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram avaliados no total 56 pessoas
idosas, dentre eles 19 (33,9%) são do sexo masculino e 37 (66,1%) do feminino; em 43
(76,8%) idosos obteve-se pontuação no MEEM sugestiva de déficit cognitivo enquanto 13
(23,2%) indivíduos não apresentaram indicativos de déficit cognitivo. Dentre os homens 13
dos 19 apresentaram sinais de déficit cognitivo (30,2%) e 30 (69,8%) mulheres tiveram
também alteração no MEEM sugestivo de déficit cognitivo. Em relação à alfabetização,
observou-se que 27(62,8%) idosas são alfabetizadas (sabiam ler e escrever) e 10 (23,2%)
idosos identificados como alfabetizados. Importante considerar que o ponto de corte do
MEEM utilizado neste estudo foi de 19 pontos para idosos sem escolaridade e 23 pontos para
idosos com um ano ou mais de escolaridade3. A partir da identificação de déficit cognitivo
pretende-se atuar junto a esses idosos com intervenções sobre a cognição. As intervenções
sugeridas passam por: envolver os cuidadores nas atividades, discutir com eles quais os
sinais/sintomas que os idosos apresentam e de que forma influenciam no cotidiano da ILPI,
informar sobre estilos de vida e gestão do regime terapêutico, abordar os déficits de memória
e como influenciam o dia-a-dia dos idosos, apresentar estratégias de compensação para os
déficits de memória (listas, mnemônicas, agendas, alarmes, diários, etc.) e incentivar a
partilha de sentimentos entre idosos e grupo de familiares4. Atividades lúdicas que
possibilitam a manutenção da capacidade funcional -habilidades físicas e mentaispreservando a capacidade de realizar suas ações diárias foram desenvolvidas. Com o
envelhecimento tende a ocorrer um declínio cognitivo, e nos idosos institucionalizados essa
mudança do estado cognitivo torna-se maior, pelo fato de permanecerem longe da família e
estarem inseridos em um ambiente totalmente diferente do habitual. CONCLUSÃO: A partir
da avaliação cognitiva pode-se desenvolver ações com vistas a estimular a memória e
melhorar o nível cognitivo e assim promover a saúde das pessoas idosas que residem na ILPI.
É visível que a ILPI é uma instituição de extrema importância e necessária, principalmente
para os idosos que não possuem suporte familiar, e a enfermagem neste sentido tem um papel
significativo, buscando minimizar a ausência de seus familiares, auxiliando na adaptação do
idoso em um novo ambiente e atentando, sobretudo para as Necessidades Humanas Básicas
tendo
em
vista
a
valorização
do
cuidado
humanizado5.
CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM: Em vista dos argumentos
apresentados, pode-se citar algumas contribuições para a formação dos acadêmicos
envolvidos no projeto, dentre elas os cuidados prestado ao idoso institucionalizado, a
comunicação verbal e gestual com os idosos e a importância de estar junto assistindo suas
necessidades, pois o enfermeiro participa diretamente no cuidado ao idoso, proporcionandolhe bem-estar, conforto físico e uma melhor qualidade de vida.
Descritores: Cognição. Idoso. Instituição de Longa Permanência para Idosos.
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5.7 QUALIDADE DE VIDA NA VELHICE
Vania Dias Cruz1; Silvana Sidney Costa Santos2; Simoní Saraiva Bordignon3

Resumo: O trabalho teve por objetivo analisar as produções científicas que tratam acerca da
relação das atividades de lazer e a qualidade de vida em idosos, na literatura científica
brasileira. Metodologia: Revisão integrativa, realizada na base de dados Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando-se os Descritores Em
Ciência da Saúde (DECS): “atividades de lazer” e “qualidade de vida”, com o operador
boleano AND. A busca foi realizada em junho de 2013, restando 12 artigos para análise final.
Resultados: A maioria dos periódicos são revistas temáticas, com abordagem metodológica
quantitativa e com ano de publicação em 2011. Os eixos norteadores resultantes da análise
dos artigos foram: Qualidade de vida, caracterização sociodemográfica e perfil de saúde de
idosos e Benefícios das atividades de lazer para qualidade de vida de idosos. Conclusão: É
importante que haja um planejamento de ações voltadas para população idosa, a fim de
preparar a sociedade brasileira para um envelhecimento mais saudável e ativo.
Descritores: Saúde do idoso. Qualidade de vida. Enfermagem.
QUALITY OF LIFE IN OLD AGE
Abstract: The study aimed to analyze the scientific publications that deal about the
relationship of leisure activities and quality of life in the elderly, in the Brazilian scientific
literature. Methodology: an integrative review, held in the database Latin American and
Caribbean Health Sciences (LILACS), using the Descriptors in Health Sciences (DECS):
"leisure activities" and "quality of life" with the Boolean AND operator. The search was
conducted in June 2013, leaving 12 articles for final analysis. Results: Most of the journals
are thematic magazines, with quantitative approach and year of publication in 2011. The
guiding principles resulting from Articles analysis were: Quality of life, health and
sociodemographic profile of the elderly and Benefits of leisure activities for quality of life of
seniors. Conclusion: It is important to have a plan of actions for the elderly in order to prepare
the Brazilian society to a more healthy and active aging.
Descriptors: Health of the Elderly. Quality of Life. Nursing.
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INTRODUÇÃO
O prolongamento da vida é um dos principais objetivos da sociedade moderna.
Contudo, somente poderá ser considerado uma conquista na medida em que se agregue
qualidade aos anos adicionais de vida. Assim, qualquer política destinada aos idosos deve
sempre considerar a capacidade funcional, a necessidade de autonomia/independência, de
participação,

de

cuidado

e

de

auto-satisfação

dessa

população,

incentivando,

fundamentalmente, a prevenção, o cuidado e a atenção integral à saúde1.
Envelhecer implica o enfrentamento de transformações no corpo e na vida social. Para
a grande maioria, a velhice é uma etapa da vida cercada por impedimentos e
constrangimentos. Paralelamente a disposição de tempo livre para realização de atividades de
lazer, com a chegada da aposentadoria, por exemplo, ocorrem, também, sentimentos
negativos, de desvalorização pessoal e profissional que podem se transformar em problemas
como a depressão e a solidão2.
Muitos idosos sentem-se fragilizados ao se defrontarem com seu próprio
envelhecimento, com os preconceitos da idade e com o declínio gradual das suas aptidões
físicas. A carga de doenças, não raramente, acompanha o processo de envelhecimento e
muitas podem propiciar uma redução no desempenho físico, na habilidade motora, na
capacidade de concentração, reação e coordenação, gerando insegurança, perda da motivação,
isolamento social, solidão e baixa autoestima2.
O processo de envelhecimento no Brasil ocorreu de forma rápida e intensa e vem
trazendo repercussões na área da saúde, principalmente, em relação à necessidade de (re)
organizar os modelos assistenciais. Visando contemplar essas necessidades da população
idosa, a Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs uma política de saúde guiada pelo
paradigma do “Envelhecimento Ativo”. O marco teórico desta abordagem multidimensional
reforça a necessidade de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança,
ressaltando a necessidade da participação contínua dos idosos em todos os aspectos da vida
social, econômica, cultural e espiritual, objetivando o envelhecimento ativo e a melhoria da
qualidade de vida dessa população3.
Qualidade de Vida (QV) é um assunto relevante no mundo moderno por ser produto
da interação entre as expectativas e realizações de uma pessoa, podendo somente ser descrita
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e medida em termos individuais. Assim, a busca pela QV é um dos maiores desafios
enfrentados pela sociedade moderna. O estilo de vida assumido por cada indivíduo, a sua
relação com os amigos, com a família e com o trabalho são fatores capazes de decidir o
quanto seu processo de viver se dará pleno de significado e com qualidade4.
QV diz respeito à maneira pela qual o indivíduo interage, levando-se em conta sua
individualidade e subjetividade, sua interação com o mundo externo, isto é, a maneira como o
sujeito é influenciado e como influencia5. "Vida com qualidade" é determinada por uma
relação de equilíbrio entre forças internas e externas, podendo ser avaliada sob dois aspectos:
objetivo e subjetivo. O primeiro pode ser aferido, por meio das condições de saúde física,
remuneração, habitação e indicadores observáveis e mensuráveis. Já o segundo busca os
sentimentos humanos e as percepções qualitativas das experiências vividas4.
Complementando, segundo a OMS, QV é “(...) a percepção do indivíduo de sua
posição na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”6.
Neste sentido, ter uma vida longa apresenta implicações para a QV. A longevidade
pode ser um problema, com consequências sérias nas três diferentes dimensões da vida
humana, física, psíquica e social, marcados por doenças, declínio funcional e aumento da
dependência. Contudo, se os indivíduos envelhecerem mantendo-se autônomos e
independentes, com participação na sociedade, cumprindo papéis sociais significativos, com
elevada autoestima e encontrando um sentido para suas vidas, a sobrevida aumentada poderá
ser plena de significado.
Desse modo, destaca-se a importância da participação dos idosos em atividades de
lazer, entendido como o uso voluntário do tempo livre para atividades fora da rotina diária a
fim de obter bem-estar físico, mental e social7,tendo em vista que o engajamento dos idosos
em atividades físicas, manuais, sociais e comunitárias facilitam as relações interpessoais8 e
tem capacidade gerar grandes impactos na vida dos idosos9.
Partindo dessas alocações, questiona-se: Como se apresentam as produções científicas
que tratam acerca da relação das atividades de lazer e a qualidade de vida em idosos, em
periódicos brasileiros, na base de dados LILACS?
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Assim, o presente trabalho teve por objetivo analisar as produções científicas que
tratam acerca da relação das atividades de lazer e a qualidade de vida em idosos, na literatura
científica brasileira.

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa, a qual consiste em realizar a
organização, catalogação e síntese dos resultados apresentados nos materiais selecionados
para análise, facilitando a interpretação. Para tanto, foram seguidas cinco etapas
sistematizadas: escolha do tema e formulação do problema, coleta de dados, avaliação dos
dados, análise e interpretação e apresentação dos resultados10.
Assim, na primeira etapa foi realizado o aprofundamento teórico a respeito da temática
atividades de lazer e qualidade de vida em idosos, o que permitiu definir a questão de
pesquisa: Como se apresentam as produções científicas que tratam acerca da relação das
atividades de lazer e a qualidade de vida em idosos, em periódicos brasileiros, na base de
dados LILACS.
Para a segunda etapa, a coleta de dados, foi realizada a busca de artigos na base de
dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizandose os Descritores Em Ciência da Saúde (DECS): “atividades de lazer” e “qualidade de vida”,
com o operador boleano AND. A busca foi realizada pelo acesso on-line, no mês de junho de
2013. Os critérios de inclusão das publicações definidos para esta revisão integrativa foram:
artigos de pesquisa completos com idosos, em português, apresentando resumo para primeira
análise, e enfocando como assunto principal a relação atividades de lazer e qualidade de vida.
Inicialmente foram encontrados 21 artigos.
Na terceira etapa, avaliação dos dados, os 21 artigos foram avaliados quanto à
aderência à temática, afinidade à questão de pesquisa e aos critérios de inclusão préestabelecidos, obtendo-se um total de 12 artigos para análise. A quarta etapa, análise e
interpretação dos dados, contemplou as etapas de redução, visualização e comparação dos
dados e verificação e esboço da conclusão. Na redução dos dados, estes foram organizados de
acordo com as seguintes variáveis: código de referência; nome dos autores; nome do
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periódico; título; ano de publicação; tipo de estudo e principais resultados. Na visualização
dos dados, esses foram agrupados em quadro expositivo. A etapa de comparação dos dados
compreendeu a análise, buscando identificar temas e especificidades nos artigos selecionados.
Já a verificação e o esboço da conclusão exigiram esforço interpretativo para agrupar os dados
e sintetizá-los, facilitando, assim, a apresentação dos resultados em categorias. Por fim, a
última etapa, apresentação dos dados, constituiu-se na elaboração das conclusões do estudo,
assim como nas inquietações e reflexões acumuladas durante o seu transcorrer.
O presente estudo não necessitou ser submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa,
por tratar-se de uma revisão integrativa, e ter utilizado fontes de domínio público para sua
realização. Foram seguidos rigorosamente os cuidados éticos na busca, análise, discussão e
apresentação dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS

A partir da análise dos doze artigos selecionados, observa-se que os periódicos com
maior número de artigos publicados neste estudo são revistas temáticas, que tratam
especificamente acerca do idoso/velhice/envelhecimento (6 artigos). Quanto à abordagem
metodológica, verifica-se um predomínio de estudos quantitativos (7 artigos), seguido da
abordagem qualitativa (4 artigos) e da combinação entre a abordagem quantitativa e
qualitativa (1 artigo). Em relação ao ano de publicação, foi encontrado um maior número de
artigos publicados no ano de 2011 (7 artigos). A seguir, são contempladas algumas das
variáveis do estudo (Quadro1).
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Quadro 1 - Variáveis utilizadas para análise das publicações encontradas - Brasil - 2013.
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Entre os doze artigos selecionados, foram identificados os principais enfoques
agrupando-os de acordo com a semelhança, proximidade dos objetivos e resultados
encontrados, conforme apresentado no Quadro 2.
Quadro 2 – Principais enfoques dos artigos selecionados - Brasil - 2013.

A análise dos dados oportunizou a identificação dos eixos norteadores no que se refere
à produção de conhecimento nacional acerca da relação das atividades de lazer com a
qualidade de vida em idosos. Assim, emergiram do estudo duas categorias: Qualidade de vida,
caracterização sociodemográfica e perfil de saúde de idosos e Benefícios das atividades de
lazer para qualidade de vida de idosos.
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QUALIDADE DE VIDA, CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA E PERFIL DE
SAÚDE DE IDOSOS

Qualidade de vida é entendia pelos idosos como algo positivo para a saúde e para a
vida, estando relacionada aos cuidados pessoais, ao bem-estar, a hábitos saudáveis
(alimentação, sono), atividades de lazer e boas amizades (III). A concepção que fazem os
idosos sobre qualidade de vida pode ser resumida nas expressões associadas a uma vida
melhor, ao viver unido, ao amar a si mesmo, ao viver com dignidade, ao respeito, a um
tratamento médico especial, à saúde, à alimentação adequada, ao viver em harmonia, ao sair
da rotina, ao conviver com o(s) outro(s), ao viver bem, ao ter saúde, paz, felicidade,
tranquilidade e disposição para trabalhar e lutar pela família (X), além de fazer referência à
boa condição financeira (III).
Desse modo percebe-se, que avaliar a QV de idosos implica a adoção de múltiplos
critérios de natureza biológica, psicológica e socioestrutural, pois vários elementos são
apontados como determinantes ou indicadores de bem-estar na velhice. Uma qualidade de
vida boa ou excelente diz respeito a um mínimo de condições para que os indivíduos possam
desenvolver o máximo de suas potencialidades11.
Dois estudos tiveram por objetivo avaliar a QV de idosos por meio do WHOQOLBref
(VI, XII). O WHOQOL-Bref divide-se em quatro domínios, os quais se propõem a avaliar a
capacidade física, bem-estar psicológico, relações sociais e contexto ambiental. Ao se analisar
a contribuição dos diferentes domínios do questionário, o domínio que mais contribuiu foi o
social, seguido do ambiental, psicológico e físico (VI, XII). A faceta funcionamento do
sensório foi a que mais contribuiu na QV, seguida das facetas morte e morrer e participação
social. Seguiu-se após a autonomia e a intimidade e, com menor pontuação, a faceta
atividades passadas, presentes e futuras (VI).
A busca de um instrumento que avaliasse a QV dentro de uma perspectiva de saúde
internacional fez com que a OMS desenvolvesse o WHOQOL – Bref. No entanto, há autores
que criticam o uso desse instrumento para avaliação da QV em idosos afirmando que esse, de
um modo geral, não se adapta aos idosos, por levarem em conta aspectos característicos que
os idosos não consideram como promotores de qualidade de vida12.
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Em relação ao perfil epidemiológico de idosos frequentadores de grupos de
convivência da terceira idade, os estudos retratam uma população com idade média de 69,8
anos, do sexo feminino, aposentada, viúva, com baixa escolaridade e residente em casa
própria com dos filhos (I,VI). Em outro estudo realizado somente com homens idosos
vinculados à Secretaria Municipal da Assistência Social de um município do norte do Rio
Grande do Sul, foram identificados participantes em sua maioria de cor branca, casados, com
baixa escolaridade (2 a 4 anos de estudo) e aposentados (IX).
Ainda em relação ao perfil epidemiológico foi realizado um estudo de comparação
entre idosas participantes de atividades comunitárias ligadas a igreja e não participantes,
identificando que as participantes apresentam idade média significativamente menor, mais
anos de estudo e são casadas, enquanto que a maioria não-participante é viúva (VIII).
A elevada frequência de participação feminina nos grupos de convivência pode estar
refletindo a composição demográfica dos idosos com maior probabilidade de sobrevida pelas
mulheres. Dessa forma, especialmente a longevidade feminina, acarreta um número
expressivo de idosas viúvas. Em relação aos anos de estudo, a baixa escolaridade pode ser
relacionada a baixa renda, pois a participação em grupos de convivência é uma opção de lazer
economicamente favorável para os que recebem baixas aposentadorias, realidade comum no
Brasil13.
Quanto a autopercepção de saúde, os idosos se consideram em estado regular,
demonstrando disposição boa ou regular para realização de atividades (I, IV). A saúde na
visão dos idosos encontra-se estreitamente relacionada a bons hábitos e ao fato de continuar
trabalhando, evidenciando uma visão ampliada do conceito de saúde (III). Quase 80% fazem
uso de medicação contínua e têm acompanhamento profissional (I).
Dos agravos diagnosticados entre os idosos, os mais frequentes foram: hipertensão
(IV), diabetes, problemas cardiovasculares, osteoporose (I, VIII, IX, IV) e depressão (I, IX).
Os medicamentos mais consumidos rotineiramente são os anti-hipertensivos (I, IX). Quando
questionados com relação aos aspectos que dificultam a satisfação com a saúde, os idosos
relataram que as doenças e perdas físicas e mentais são os principais fatores que dificultam tal
satisfação (III). A maioria dos idosos considera boa a qualidade de sua alimentação, não
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refere tabagismo ou consumo de bebidas alcoólicas (I, IX) e em sua maioria praticam
atividade de físicas ou de lazer (I, XII).
Com o envelhecimento da população brasileira, as Doenças Crônicas Não
Transmissíveis (DCNT) passaram a representar uma expressiva e crescente demanda aos
serviços de saúde, evidenciando a necessidade de monitorar sua prevalência. A maior parte
dos idosos apresenta pelo menos uma DCNT, sendo essa a maior causa de mortalidade e
morbidade no Brasil, com graves implicações econômicas e com impacto negativo na
produtividade. No entanto, observa-se que mesmo na presença de alguma DCNT é possível
preservar a autonomia e independência do idoso, uma vez que raramente essas enfermidades
são apontadas como fatores limitadores para prática de atividades de lazer1.
Estudo realizado anteriormente identificou que idosos insatisfeitos com sua QV
apresentavam descontentamento com sua saúde física, concluindo, que o conceito de QV
negativo seria equivalente a perda de saúde física, enquanto que QV positivo estaria
relacionado a atividade, renda e vida social14.

BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES DE LAZER PARA QUALIDADE DE VIDA DE
IDOSOS

A maioria dos idosos vive bem com a sua idade, tendo a autonomia e a independência
como os principais responsáveis por essa aceitação, uma vez que apresentam capacidade de
agir de acordo com suas vontades e participar das decisões familiares (III). O envelhecimento
na visão dos idosos é sinônimo de doença, mas também, de experiência, sabedoria, muito
trabalho, constante aprendizagem, paciência, amor e orgulho (X).
Neste sentido, em que pese o desgaste dos anos, o declínio fisiológico na velhice não
determina inevitavelmente doença e incapacidade, pois é possível controlar problemas de
saúde comuns nessa etapa da vida por meio de uma assistência adequada, possibilitando ao
idoso conviver com eventuais limitações e preservando, assim, uma perspectiva de vida
pessoal e social bem-sucedida15.
Os idosos demonstram satisfação com suas vidas, destacando que a participação em
grupos de convivência contribui para isso, pois neles se constroem vínculos afetivos, trocas de
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experiências e vitória frente ao isolamento social, melhorando, assim, a autoestima e QV (I,
III). Foi constatado que após os idosos começarem a participar dos grupos, passaram a se
cuidar mais, a se sentirem mais felizes e saudáveis (III), aprenderam outro modo de ver a
vida, tornando-a mais prazerosa e divertida (X).
Muitas vezes, na velhice, os problemas de saúde causados por patologias múltiplas são
agravados pela solidão. A inatividade e a falta de perspectivas na aposentadoria, por exemplo,
podem levar a um sentimento de depressão que consequentemente compromete a saúde do
indivíduo. Desse modo, os grupos de promoção de saúde são evidenciados como fortes
auxiliares na formação da rede de apoio social do idoso, na melhoria de qualidade de vida e
na integração da comunidade com os serviços de saúde16.
Viajar, ir a igreja e participar de festas são atividades prazerosas e rotineiras que
também contribuem para QV dos idosos (I), pois os mantêm em contato com outras pessoas e
lugares, fazendo com que se percebam como parte integrante da sociedade (III). Além disso, o
tempo livre também é ocupado com atividades junto aos amigos, destacando-se que a
proporção que se dispensa às atividades com a família, são as mesmas para os jogos e o uso
da televisão (IX).
Assim, as atividades de lazer e a convivência em grupo contribuem tanto para a
manutenção do equilíbrio biopsicossocial do idoso, quanto para diminuir os conflitos
ambientais e pessoais. Contudo, é em casa que o idoso permanece a maior parte do tempo,
tornando necessário haver uma comunicação ampla e respeitosa entre os membros da família,
permitindo que o idoso permaneça inserido na dinâmica familiar e possa verbalizar suas
necessidades e opiniões16.
Em relação aos aspectos emocionais na percepção de idosos, durante vivências no
lazer, foi revelado recorrências de crescimento positivo no que diz respeito as relações
interpessoais, o respeito mútuo, a contemplação e a sensação de harmonia com a natureza,
evidenciando experiências significativas no âmbito do lazer, capazes de contemplar as
necessidades e expectativas dos idosos (X). Em relação às sensações e sentimentos
vivenciados nos últimos dias, foram registrados elementos como a total ausência de medo, de
depressão, de tédio, de fracasso, ao lado da unânime manifestação dos sentimentos de alegria
e respeito pelo outro (X). Complementando, um estudo que buscou identificar a identidade do
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idoso a partir do corpo que envelhece (IV), chegou a resultados semelhantes, sendo
identificado que os idosos se sentiam cheios de vida (62,7%), calmos e tranquilos (44,7%),
felizes (52,4%) e, em “nenhum momento”, sentiram-se muito nervosos (35,9%), deprimidos
(66%), desanimados (51,5%), ou esgotados (56,3%) (IV).
Em estudo realizado com mulheres idosas que realizam trabalhos manuais foi
identificado que tal prática traz benefícios de habilidade mental, de socialização e diminuição
no uso de medicamentos, ocasionando um efeito global no organismo humano, uma vez que
as atividades promovem o encontro das pessoas com elas mesmas, ocasionando maior
equilíbrio emocional e oportunidade de mudarem sua maneira de ser e se sentir no mundo
(VII).
Os idosos que participam de grupos de convivência apresentam maiores valores nos
domínios capacidade funcional, estado geral de saúde, aspectos sociais e saúde mental17. Os
grupos de convivência estimulam o indivíduo a adquirir maior autonomia, melhorar sua
autoestima, qualidade de vida, senso de humor e promover sua inclusão social, causando
satisfação pessoal, aumento de relacionamentos e o reconhecimento do outro diante do
grupo18.
Estudo realizado com 10 mulheres idosas, todas com mais de 65 anos de idade, das
quais 5 se encontravam em contexto institucional e as outras 5 em contexto não institucional,
identificou que as idosas não institucionalizadas apresentam um estilo de vida superior, com a
realização de práticas ativas, produtivas e valorizadoras, quando comparadas as
institucionalizadas, que ficam limitadas as atividades passivas propostas pela instituição (XI).
Neste sentido, o ambiente onde o idoso vive é um fator determinante de QV e tem
capacidade de influenciar sua autonomia e independência. Dessa forma, a perda de autonomia
e independência pode ter seu inicio não apenas como um quadro orgânico, mas também em
decorrência do isolamento e de um ambiente que não favoreça as relações interpessoais18. Por
outro lado, os maiores níveis de dependência em atividades de vida diárias são observados
entre os idosos institucionalizados, o que indicam a existência de uma alta morbidade entre os
mesmos, podendo ser esse o motivo da institucionalização associada à perda da autonomia e
da independência19.
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A importância da prática de exercícios físicos na vida de idosos tem sido evidenciada
em alguns estudos (II, V). Ao se avaliar práticas físico-esportivas de lazer de idosos, os
resultados apontam melhorias na aptidão física e psicossociais (II, V). A análise das
diferenças quanto ao sexo mostrou que as mulheres são mais participativas no serviço
doméstico, serviço para outros e lazer intelectual, enquanto, os homens são mais
participativos nas atividades sociais (II). Testes neuromusculares, de força muscular de
membros superiores (teste de flexão de cotovelo) e dos membros inferiores (teste de sentar e
levantar), demonstraram aumento significativo da força após a inserção dos idosos em
práticas físico-esportiva. Apesar do índice de massa corporal não apresentar redução
significativa, a pressão arterial reduziu de forma clinicamente relevante (V).
Neste sentido há evidencias epidemiológicas que comprovam o efeito positivo da
realização de atividades físicas sistemáticas na prevenção e minimização dos efeitos deletérios
do envelhecimento20. Alguns efeitos positivos do exercício físico influenciam na qualidade de
vida, na saúde física e mental dos idosos, como a redução da dor e da fadiga, a melhoria no
vigor e energia, no desempenho cognitivo e neuropsicológico e nos estados de tensão e
ansiedade21.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos maiores desafios da longevidade é a preservação da QV, na presença de
ameaças de restrição da autonomia e da independência, causadas pela deterioração da saúde e
pelo empobrecimento social. Desse modo, é importante que haja um planejamento de ações
voltadas para população idosa, no sentido de preparar a sociedade brasileira para um
envelhecimento mais saudável e ativo, o que aumentará a QV adicional adquirida ao longo de
décadas.
A elaboração, divulgação e acessibilidade de programas dinâmicos de lazer, tendo em
conta os gostos e interesses de cada idoso, proporcionam e asseguram a sua integração e
participação na vida social, comunitária e familiar, oportunizando ao idoso um processo de
envelhecimento bem sucedido.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM

A enfermagem como ciência especializada no cuidar dos indivíduos é responsável por
desmistificar a ideia de que toda pessoa idosa é dependente. O enfermeiro necessita atuar não
somente com os idosos portadores de patologias, mas também promover o envelhecimento
saudável e ativo, buscando a conscientização de que o processo de amadurecimento torna-se
sadio à medida que o indivíduo entende que o fato de envelhecer não o priva de exercer suas
atividades.
Assim, o enfermeiro desempenha papel determinante na execução e cumprimento de
ações direcionadas aos idosos, promovendo a inclusão social indiscriminada, respeitando suas
capacidades e limitações e incentivando-os a exercer sua cidadania, a partir da garantia de sua
autonomia e independência, valorizando e desenvolvendo sua capacidade e potencial de
decisão e ação.
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6 SAÚDE DO ADULTO
6.1 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA TEMÁTICA DA SAÚDE PRISIONAL
Jackeline da Silva Viana1; Nalú Pereira da Costa Kerber2; Maria Luzia Machado Godinho3;
Leonardo Salomão Goulart4; Rúbia Gabriela Fernandes Salgado5; Nicole Pitana Nazari6
Introdução: A temática da saúde prisional é uma área relativamente nova no sistema de
saúde brasileiro, tendo despontado efetivamente nas políticas públicas a partir de 2003 com a
instituição do Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário1. Em vista disso, cogitava-se
que, também, ainda não se faria presente quantitativamente como produção científica. Como
forma de comprovar ou refutar tal pressuposto e conhecer um pouco do que tem sido
produzido nesse sentido, se fez necessário realizar uma busca sobre o tema, possibilitando
identificar os rumos que têm sido tomados pelos profissionais e pesquisadores na área.
Objetivo: conhecer a produção científica acerca da temática Saúde Prisional. Metodologia:
O estudo trata-se de uma Revisão Integrativa. No mês de março de 2015 foi realizada uma
busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) usando a palavra-chave “saúde prisional”. Como
forma de refinamento foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: textos completos,
idioma português e publicados nos últimos dez anos. Após eliminar os artigos que se
encontravam de forma repetida nas bases de dados, a seleção resultou em 39 publicações, das
quais, após leitura e avaliação dos resumos, conformaram-se em 22 textos, sendo dois deles
teses de dissertações de mestrado. 17 foram eliminados por não tratarem especificamente da
temática, demonstrando que o estudo utilizou a palavra chave identificando o ambiente
prisional apenas como espaço para coleta de dados. Resultados: Os textos abordam diferentes
assuntos dentro da temática da Saúde Prisional, com estudos e pesquisas sobre Tuberculose
(TB), Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), saúde mental, exclusão social e perfil
epidemiológico, envolvendo desde os próprios apenados, aos profissionais de saúde e os
agentes penitenciários. A maior parte das pesquisas traz os perfis epidemiológicos dos
pesquisados em seus resultados. Quanto à idade dos profissionais a faixa etária encontra-se
entre 35 e 50 anos. Os profissionais de saúde em maior número no sistema prisional são os
técnicos de enfermagem, seguidos dos psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, médicos e
cirurgiões dentistas. Na população em situação de prisão, a masculina tem maior número no
sistema prisional, os homens representam 92,3% da população carcerária do país3. Esta
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população é jovem, com idade entre 18 e 33 anos3,4,5. A baixa escolaridade é uma realidade
para a maior parcela dos apenados, 40,7% possuem ensino fundamental incompleto. Quanto
ao tipo de crime, o mais presente é o tráfico de drogas segundo3. A população feminina do
sistema prisional também se conforma como mulheres jovens com a idade média de 29,4
anos6. Em relação ao perfil gineco-obstétrico de mulheres encarceradas no estado do Ceará,
78% das mulheres são solteiras e 58,2% não possuem o nível escolar fundamental completo 7.
Entre as mulheres, o tráfico de drogas é o crime mais cometido, com a estimativa de 52,8%,
seguido de roubo e furto. Esse tipo de resultado mostra-se o mesmo que na população
masculina8. Em relação ao estado civil, os homens presos são casados ou amigados com
frequência duas vezes maior do que as mulheres e com mais recebimentos de visita íntima5. O
ambiente prisional pode aumentar o risco de proliferação de doenças infectocontagiosas. As
baixas condições de higiene e limpeza das unidades penitenciárias como um fator agravante
para a saúde prisional9. No tocante às doenças com maior risco de contágio relacionado ao
ambiente é possível encontrar estudos realizados sobre a Tuberculose (TB), seus meios de
propagação e conhecimentos dos sujeitos sobre essa patologia. Os estudos apontam a falta do
conhecimento sobre a doença como uma das principais barreiras para a percepção dos
sintomas, diagnóstico precoce, adesão ao tratamento e cura2. A TB ainda está ligada ao
estigma de pobreza e exclusão social, dificultando o convívio social dos apenados e
favorecendo a subvalorização dos sintomas. Receosos de que a patologia aumente ainda mais
suas restrições, os apenados tendem a não comunicar a presença de sintomas10. Outro tema
frequentemente trazido nos estudos são as DST, pois se configuram como um problema de
saúde pública. Em pesquisa realizada em uma penitenciária do Ceará, foi abordado o
conhecimento e suas práticas sobre o uso de preservativos na população carcerária feminina.
A promiscuidade e abuso sexual, atividades bi/homossexuais, superlotação de celas, uso de
drogas, tatuagens/bodypiercing, baixo uso de preservativos no intercurso sexual, prostituição
e história de DST, são os principais fatores de risco para disseminação de DST entre as
mulheres detentas.6 Os presos associaram a normalidade e a saúde a estudar, namorar,
trabalhar, ler a Bíblia, fazer esporte, ter boa família, saber e fazer o que é certo, ter uma
fisionomia normal, ser tranquilo, paciente, tratar bem as pessoas, comunicar-se com elas,
pensar positivo, ter consciência do que faz, pensar antes de agir, ser inteligente, confiante,
cuidar da saúde, ser sadio, sentir-se bem, não agredir, não usar droga, não ser influenciável,
não ter problema financeiro, não sentir ódio nem mágoa, não ter distúrbio mental, não pensar
ou fazer o mal, não pensar ou cometer violência, não praticar o crime. Mesmo o público alvo
da pesquisa sendo pessoas em regime carcerário motivado por diversos crimes, fica exposto a
percepção da violência criminal como algo contrário à normalidade e agravante na saúde
mental. Em geral, a violência e a criminalidade estão associadas à anormalidade e doença
mental4. Através da convivência com os profissionais da penitenciaria foi possível perceber a
apreensão destes trabalhadores dentro do seu ambiente de trabalho, para os pesquisadores esse
é um comportamento defensivo e indicador do sofrimento psíquico, relacionado
principalmente ao risco cotidiano de exposição à violência11. Conclusão: Percebe-se que o
tema saúde prisional dá margem para diferentes abordagens e linhas de pesquisa. Por meio da
busca realizada sobre o tema é possível perceber os diversos tipos de estudo que englobam a
população prisional, a saúde e as políticas envolvidas no sistema prisional. A necessidade de
mais pesquisas é percebida na presença de lacunas em algumas temáticas que podem e devem
ser aprofundadas, como por exemplo, no processo de trabalho desenvolvido nas Unidades
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Básicas de Saúde Prisional e também em estudos que explorem a percepção da população
prisional acerca de seus direitos no que tange a saúde. Considerações para enfermagem: Os
profissionais de saúde podem ser considerados como a principal fonte de informação no
interior do sistema prisional e, por essa razão, existe a necessidade de práticas mais efetivas
em educação em saúde para a população carcerária. Os estudos efetuados com as parcelas da
população envolvidas com a violência criminal podem ser úteis para a elaboração de políticas
e práticas ligadas à saúde pública.
Descritores: Prisões. Direito à Saúde. Enfermagem.
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6.2 ADESÃO MEDICAMENTOSA ENTRE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS
TIPO II ASSISTIDAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
Rogério Barbosa Silveira1; Deciane Pintanela de Carvalho2; Jennifer Specht Dias3; Gabriela
Paloski4; Leonardo Salomão Goulart5; Laurelize Pereira Rocha6.
Introdução: diabetes mellitus (DM) é uma doença caracterizada pelo aumento dos níveis
de glicose presentes no sangue, ficando acima do normal. Os principais sintomas estão
relacionados à perda de peso, aumento da sede, fome e micção, além de formigamento nas
mãos e pés, cansaço, entre outros. A DM tipo II é a mais comum, sendo responsável por
90% a 95% dos diagnósticos e seus fatores de risco estão relacionados a idade avançada,
obesidade, histórico familiar, sedentarismo, entre outros1. O tratamento envolve a adesão
medicamentos, que se caracteriza por um fenômeno influenciado por diversos fatores,
como crenças, necessidade de mudança na rotina de vida, que altera os hábitos diários, em
relação à alimentação e atividade física, além dos possíveis efeitos colaterais dos
medicamentos2. Na maioria dos casos, as pessoas com DM tipo II necessitam fazer uso de
medicação por via oral, injetável, caracterizada pela insulina, ou ambas com a finalidade
de controlar os níveis de glicose presentes no sangue, além disso, é importante a realização
de testes de glicose no sangue, instituir hábitos de alimentação saudável e praticas de
atividades físicas, sendo essas medidas básicas para o controle da DM1. Com relação à
adesão ao tratamento medicamentoso, estudo3 realizado com 162 pessoas com DM tipo II
destacou a alta adesão ao tratamento, uma vez que 95,7% dos participantes foram
classificados com “adesão” e 4,3% com “não adesão” medicamentosa. Desta forma o
estabelecimento de uma relação terapêutica que permita reconhecer a pessoa em seu
contexto de vida diária, é fundamental para se promover a adesão ao tratamento3. Os
profissionais de enfermagem apresentam papel fundamental nas orientações, necessitando
conhecer os tratamentos utilizados por pessoas com DM, podendo influenciar
positivamente na adesão ao tratamento medicamentoso. Assim, este estudo tem como
Objetivo: identificar a adesão ao tratamento medicamentoso e os principais medicamentos
utilizados por pessoas com Diabetes Mellitus tipo II assistidas em um Hospital
Universitário. Material e Métodos: trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e
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exploratório, realizado em uma Unidade de Internação Clínica e em um Centro Integrado
de Diabetes (CID) de um Hospital Universitário no Sul do Brasil. Participaram 85 pessoas
com DM tipo II. Os critérios de inclusão foram pessoas com Diabetes Mellitus tipo II,
maiores de 18 anos, assistidas nas Unidades referidas, e excluíram-se às pessoas com DM
tipo I, DM Gestacional, menores de 18 anos, e que apresentassem alterações cognitivas ou
alguma condição de saúde que os impossibilitasse de responder o instrumento de coleta de
dados. A coleta de dados ocorreu no segundo semestre de 2015, por meio de um
questionário de identificação sociodemográfica e do questionário “Medida de Adesão ao
Tratamento (MAT)”, o qual apresenta perguntas referente ao uso adequado da medicação,
no período de sete dias, por meio de uma Escala Likert. Considerou-se os valores 5 e 6
para adesão ao tratamento medicamento e valores de 1 a 4 como não adesão ao tratamento
medicamentoso2. Foi realizada a análise descritiva dos dados com auxílio do software
estatístico Statistical Package for Social Sciences versão 21.0. O estudo obteve parecer
favorável nº 72/2015 do Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde da Universidade
Federal do Rio Grande. Resultados: os participantes apresentaram idade mínima de 18
anos e máxima de 88 anos. Dos 85 participantes, 82 (96,47%) residem em zona urbana, 48
(56,47%) são casados ou apresentam união consensual, 53 (62,35%) possuem ensino
médio completo, 43 (50,58%) são autônomos e 22 (25,88%) aposentados, 46 (54,11%)
apresentam renda de até um salário mínimo e 31 (36,47%) de um a três salários mínimos,
22 (25,88%) residem com o cônjuge e 22 (25,88 %) com cônjuge e filhos. Quanto à adesão
medicamentosa 83 (97,6%) aderem ao tratamento medicamentoso, segundo o questionário
MAT. Os medicamentos utilizados são identificados nas classes de anti-hipertensivo (17),
antidiabético (7), anticoagulante plaquetário (4), antidepressivo (4), antiepilético (3),
hemostípico (1), broncodilatador (1), antitabagico (1) e outros (13). Dos participantes, 37
(43,52%) utilizam a insulina como medicamento antidiabético, 48 (56,47%) fazem uso da
metformina, 6 (7,05%) da glimeperida e 1 (1,17%) da glargina. Dentre os medicamentos
anti-hipertensivos, 22 (25,88%) participantes utilizam losartana, 13 (15,29%) fazem uso de
enalapril, 12 (14,11%) de hidroclorotiazida, 9 (10,58%) de furosemida e os 40 (47,05%)
restantes utilizam outros anti-hipertensivos. Os antidepressivos citados foram Fluxotina,
Sertralina, Imipramina e Ecitalopran, utilizados por 1 (1,17%) participante cada. Já o
anticoagulante plaquetário mais utilizado foi o ácido acetilsalicílico por 38 (44,70%)
participantes e outros 5 (5,88%) participantes utilizam medicamentos anticoagulantes
diferentes. Discussão: Corroborando com os resultados encontrados em relação à adesão
medicamentosa, estudo2 realizado com 43 pessoas com DM tipo II também identificou alta
adesão ao tratamento medicamentoso, evidenciando que 78,3% dos participantes aderiam
ao tratamento medicamentoso e 21,7% não aderiam ao tratamento. Com relação à classe
dos medicamentos utilizados, estudo4 realizado com 45 participantes do grupo do
HIPERDIA que apresentam hipertensão, diabetes, ou a associação das duas doenças,
também citou o uso de anti-hipertensivos (95,5%), antidiabéticos (44%), antiagregante
plaquetário (31%), e com menor frequência, mas não menos importante, os antidepressivos
(8,8%). Assim como, destacou o Captopril (53,5%) e a Hidroclorotiazida (48,8%) e
associação entre esses medicamentos, como os anti-hipertensivos mais utilizados e a
Glibenclamida (70%) e a Metformina (40%) os antidiabéticos mais usados pelos
participantes. Da mesma forma, ao analisar os medicamentos antidiabéticos, o estudo3
realizado com 162 pessoas com DM tipo II identificou que 14,8% dos participantes
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utilizavam antidiabéticos orais, 21,0% faziam uso somente de insulina, e 64,2% utilizavam
a associação entre antidiabético oral e insulina. De acordo com o uso de medicamentos
anticoagulante plaquetários, estudo5 realizado com pessoas com DM identificou que 86
(15,8%) dos participantes recebiam drogas antiagregantes e/ou anticoagulantes para
profilaxia primária e/ou secundária de eventos cardiovasculares relacionados à doença de
base, identificando que a medicação mais utilizada foi o acido acetilsalicílico, e com
menor frequência o warfarim, clopidogrel e outros anticoagulantes não especificados.
Podendo-se relacionar o uso dos antiagregantes plaquetários com os principais problemas e
comorbidades encontradas em pessoas com DM, como a hipertensão arterial, dislipidemias
e doenças cardiovasculares.3 Destaca-se que os participantes deste estudo estavam
assistidos em uma Unidade de Internação Clínica e em um Centro Integrado de Diabetes
(CID) de um Hospital Universitário, o que pode ter favorecido a alta adesão ao tratamento
medicamentoso. A prevalência de adesão ao tratamento medicamentoso ocorre em maior
parte em pessoas que recebem informações sobre a doença e principalmente sobre o
tratamento prescrito, evidenciando a importância da relação profissional e paciente2.
Conclusão: os participantes deste estudo apresentaram alta adesão ao tratamento
medicamentoso, fazendo uso em maior número de antidiabéticos de uso oral em relação
aos injetáveis, que pode ser um fator contribuinte para a adesão medicamentosa, assim
como quanto a assistência desenvolvida no hospital universitário com pessoas com DM.
Os participantes ainda fazem uso de outros medicamentos, evidenciando com maior
frequência os anti-hipertensivos, seguidos por antidepressivos e antiacoagulante
plaquetário, que possivelmente são utilizados em virtude de outras comorbidades já
existentes e também como forma de prevenção para outras doenças.
Contribuições/Implicações para Enfermagem: este estudo apresenta relevância em vista
do papel fundamental da enfermagem na adesão medicamentosa, buscando formas de
incentivo e orientação dos pacientes com DM tipo II em relação à importância e uso
adequado das medicações, controle dos níveis de glicemia, alimentação saudável e
controle do peso por meio de atividade física, como forma de prevenção para possíveis
complicações da doença.
Descritores: Diabetes Mellitus; Adesão à medicação; Enfermagem.
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6.3 APLICABILIDADE TEÓRICA DO PROCESSO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE
PÓS-TRANSPLANTE RENAL

APPLICABILITY THEORETICAL NURSING PROCESS TO PATIENT POST-RENAL
TRANSPLANT

Bárbara da Silva Gama1; Cintia Camila Santos de Souza Costa2; Luciana Martins Santos3;
Munique Pimentel Gomes4; Lorrane Nogueira de Carvalho5; DiéssicaRoggiaPiexak6.
Resumo: Esse trabalho teve como objetivo conhecer e aplicar teoricamente o processo de
enfermagem ao paciente pós-transplante renal. Trata-se de uma revisão da literatura, através
de artigos científicos nacionais e internacionais, bem como, livros específicos da ciência de
Enfermagem que abordassem a temática em questão, destacando-se a utilização dos sistemas
de classificações em Enfermagem North American Nursing Diagnosis Association, Nursing
Intervention Classificatione Nursing Outcomes Classification. O presente estudo aponta que a
sistematização da assistência de enfermagem é uma ferramenta essencial no cuidado do
paciente pós-transplante renal, visto que através da realização das cinco etapas do processo de
enfermagem: coleta de dados de enfermagem; diagnóstico de enfermagem; planejamento de
enfermagem; implementação; avaliação dos cuidados consegue-se identificar as necessidades
desse paciente. Conclui-se que a sistematização da assistência de enfermagem tem um papel
singular no cuidado do paciente pós-transplante renal, pois através desse instrumento a equipe
de enfermagem é capaz de prevenir potenciais complicações e promover a eficácia da
recuperação pós-cirúrgica, além de conferir um cunho científico a esse cuidado prestado.
Descritores:Transplante renal.Processos de enfermagem.Enfermagem.
Abstract: This study aimed to know and theoretically apply the nursing process to patient
post-renal transplant. This is a literature review, through national and international scientific
articles, as well as specific books of nursing science that addressed the issue in question, high
lighting the use of ratings systems Nursing North American Nursing Diagnosis Association,
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Nursing Intervention Classification and Nursing Out comes Classification. This study shows
that the systematization of nursing care is an essential tool in the care of renal post-transplant
patient, since by performing the five step sof the nursing process: collection of nursing data;
nursing diagnosis; nursing planning; implementation; evaluation of care isachievedby
identifying the needs of patients. It is concluded hat the systematization of nursing care has a
unique role in the care of post-renal transplantpatient, because through this instrument he
nursing staff is able to prevent potential complications and promote the effective ness of postsurgicalr ecovery, and check a scientific nature to that care provided.
Descriptors: Kidneytransplantation. Nursingprocess. Nursing.
INTRODUÇÃO

No cenário da saúde, a prática clínica do enfermeiro está baseada em cuidados de
enfermagem respaldados numa base teórico-científica sustentada na Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) e aplicada através do Processo de Enfermagem (PE). Cabe
enfatizar que a SAE surgiu da preocupação dos enfermeiros em sistematizar e documentar sua
prática profissional, visando avaliar a qualidade da assistência prestada. Para utilizar
efetivamente a SAE é necessário compreender e aplicar os conceitos e teorias de enfermagem,
a fim de fornecer uma estrutura para o cuidado prestado pelo enfermeiro.
A SAE e o PE estão regulamentados na Resolução COFEN nº 358/2009¹ e
representam uma necessidade colocada cada vez mais frequentemente pelos serviços de
saúde. Assim, considera-se a importância, pertinência e necessidade de sua implantação nos
diferentes ambientes em que os enfermeiros atuam. Nesse sentido, evidencia-se o ambiente de
cuidados imediatos pós-transplantes renal, no qual são necessários cuidados de enfermagem
específicos para o atendimento das Necessidades Humanas Básicas (NHB) desses pacientes.
Destaca-se que o PE caracteriza-se como ferramenta metodológica que orienta o
cuidado de enfermagem e a documentação da prática profissional, auxiliando os enfermeiros
na prestação de cuidados necessários aos pacientes pós-transplante renal. O PE é composto
por cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: I – Coleta de dados de
enfermagem; II – Diagnóstico de enfermagem; III – Planejamento de enfermagem; IV Implementação; V – Avaliação¹.
Durante a coleta de dados (histórico de enfermagem) é utilizada a entrevista e o exame
físico. A entrevista exige certas habilidades do enfermeiro, como saber ouvir e entender o
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paciente, explorar os dados que o mesmo traz, demonstrar interesse e conhecimento, ser
receptivo e estabelecer comunicação com o paciente para que ele se sinta à vontade em
responder às perguntas². O exame físico consiste no levantamento das condições globais do
paciente, tanto físicas como psicológicas, no sentido de buscar informações significativas para
a enfermagem, capazes de subsidiar o cuidado a ser desenvolvido. Para realizar o exame
físico, são necessários conhecimentos prévios de anatomia, fisiologia, fisiopatologia e outras
ciências afins, bem como conhecimentos acerca da terminologia adequada para as anotações
de enfermagem, dos passos propedêuticos para sua execução e do relacionamento interpessoal
a ser estabelecido entre enfermeiro e paciente. Os passos propedêuticos fundamentais a serem
empregados no exame físico são inspeção, palpação, percussão e ausculta, os quais devem ser
realizados a partir da utilização dos sentidos da visão, audição, tato e olfato. Esses sentidos
podem ser ampliados ao se utilizar instrumentos específicos como o estetoscópio, o
oftalmoscópio, a fita métrica, o termômetro, as espátulas, entre outros, permitindo uma
melhor identificação dos sinais apresentados pelo paciente².
Após a realização da coleta de dados da enfermagem é possível selecionar os
diagnósticos de enfermagem prioritários para o paciente em questão. A definição de
diagnósticos de enfermagem é baseada na Taxonomia II do North American Nursing
Diagnosis Association (NANDA International) que implica na análise e interpretação dos
dados coletados, avaliação crítica e tomada de decisão, pois, através desse é possível
descrever uma condição ou situação na qual o paciente está submetido ou vulnerável3. Para
cada diagnóstico de enfermagem identificado há intervenções para tratá-lo, para isso utiliza-se
a Nursing Intervention Classification (NIC) que fornece uma ação autônoma do enfermeiro,
baseada em ações científicas que são executadas para qualificar o cuidado de enfermagem ao
paciente4. A partir das intervenções estabelecem-se alguns resultados que esperam serem
alcançados, esses estão descritos na Nursing Outcomes Classification (NOC), que descreve o
estado, comportamento, reações e sentimentos do paciente, em resposta ao cuidado prestado,
oportunizando a avaliação do processo de cuidado5.
No Brasil existem Leis e Diretrizes que regulamentam e orientam a identificação,
notificação, captação e o transplante de órgãos e tecidos, destacando-se a Lei nº 9.434/1997, o
decreto 2.268/1997, as resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.480/97 e o
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Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 292/2004. A resolução do COFEN nº
292/2004 normatiza a atuação do enfermeiro na captação e transplante de órgãos e tecidos,
com destaque para o artigo 4º que incube ao enfermeiro aplicar a SAE em todas as fases do
processo de doação e transplante de órgãos e tecidos ao receptor e família, incluindo o
acompanhamento pré e pós-transplante (no nível ambulatorial) e transplante (intrahospitalar)6.
O transplante de rim envolve transplantar um rim de doador vivo ou doador morto
para um receptor que não apresenta mais função renal, a qual poderá ter sido desenvolvida
principalmente devido a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e o Diabetes Mellitus (DM),
bem como, por infecções urinárias de repetição, calculose renal, nefrites e malformações do
aparelho urinário7.
É importante evidenciar que a população de pacientes ativos, no Brasil, em lista de
espera por transplantes de órgãos e tecidos correspondem um total de 40.502, conforme dados
da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e Tecidos no ano de 2015 e a população
de pacientes ativos nessa lista para transplante de rim correspondem 24.700. De acordo com
esse mesmo período, foi realizado, no Rio Grande do Sul, um total de 542 transplantes renais,
exigindo cuidados de enfermagem para esses pacientes8.
A partir dessa perspectiva, nesse estudo, realizar-se-á a aplicação teórica das etapas do
PE ao paciente pós-transplante renal durante o período pós-operatório imediato, tendo em
vista que corresponde ao período em que algumas complicações poderão acontecer e que o
cuidado de enfermagem é imprescindível, inclusive para o sucesso do transplante. As
principais complicações desse transplante são: infecções, rejeição do órgão transplantado e
desequilíbrio eletrolítico. Destaca-se que quadros de infecções do trato urinário são comuns,
porém, muitas vezes, assintomáticos7.
A rejeição do órgão transplantado poderá ser hiperaguda (falência em 24h), aguda
(entre 3 a 14 dias) e crônica (depois de muitos anos). A rejeição hiperaguda é causada por
uma reação imediata mediada por anticorpos, que leva à trombose generalizada dos capilares
glomerulares e necrose. A rejeição aguda tipicamente ocorre em poucos dias a semanas após a
cirurgia para transplante, e o paciente apresenta hipersensibilidade no local, diminuição dos
níveis séricos de creatinina, febre, mal-estar e oligúria, exigindo conhecimento e raciocínio
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clínico dos enfermeiros para o desenvolvimento do cuidado7. Compreende-se queos
enfermeiros que realizam as etapas do PE são capazes de promover uma assistência
qualificada, completa e autônoma, conforme as necessidades individuais dos pacientes póstransplante renal, atendendo a todas as suas NHBs e previnindo possíveis complicações.

OBJETIVO

Conhecer e aplicar teoricamente o processo de enfermagem ao paciente póstransplante renal.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da literatura, na qual se buscou artigos científicos em bases de
dados nacionais e internacionais e livros específicos da ciência de Enfermagem que
abordassem a temática em questão. A busca ocorreu no mês de abril de 2016. Destaca-se a
utilização dos sistemas de classificações em Enfermagem, entre eles: a taxonomia da NANDA
International para determinar os diagnósticos de enfermagem3; a NIC para definir as diversas
intervenções de enfermagem4 e a NOC, para esclarecer os resultados esperados5. Essa três
classificações (NANDA International, NIC, NOC) foram planejadas para serem utilizadas
individualmente ou em conjunto, a fim de colaborar nas etapas do processo de enfermagem.
A NANDA International contempla diagnósticos que podem ser encontrados em todos
os ambientes da prática do enfermeiro, possuindo diagnósticos reais, de promoção da saúde,
de risco e síndromes. Constitui assim uma linguagem padronizada de que os enfermeiros
podem utilizar para designar as situações que identificam no cotidiano da prática clínica. Cada
diagnóstico de enfermagem tem um título, uma definição, características definidoras, fatores
de risco ou fatores relacionados. Muitos diagnósticos também recebem um qualificador em
seu título e que são termos como risco para, efetivo, ineficaz, prejudicado, desequilibrado,
déficit de autocuidado, diminuído, disposição para, complicado. A NANDA International é
atualizada a cada dois anos3.
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A NIC engloba as intervenções que os enfermeiros executam em todos os ambientes e
especialidades da prática. O conjunto de intervenções da NIC fornece uma linguagem
padronizada para designar o que os enfermeiros realizam, apresentando uma listagem de
atividades específicas para cada intervenção a ser selecionada para compor a prescrição de
enfermagem a ser implementada. Inclui intervenções de cuidados diretos e indiretos, dentre
eles, intervenções fisiológicas e psicológicas tanto para o tratamento, como para a prevenção
de doenças e promoção da saúde, aplicáveis em indivíduos, famílias e comunidades4.
A NOC é uma classificação abrangente e padronizada de resultados que poderão ser
do indivíduo, família ou comunidade e que são influenciados pela execução de intervenções
de enfermagem, sejam elas dependentes ou interdependentes. Os resultados podem ser
utilizados para a avaliação do estado de saúde do paciente como para a verificação dos efeitos
das intervenções de enfermagem. Tais resultados também podem ser mensurados
continuamente até que as metas sejam atingidas. Cada resultado de enfermagem é composto
por um título, uma definição, uma lista de indicadores objetivos e subjetivos e uma escala tipo
Likert, de cinco pontos, para avaliar o estado, os componentes e a percepção ou os
sentimentos do paciente, em momentos específicos. Ao selecionar um resultado a ser
alcançado deve-se levar em consideração os seguintes fatores: as características definidoras e
os fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem estabelecido; as características do
paciente que podem afetar o alcance dos resultados; os resultados geralmente associados com
o diagnóstico de enfermagem; e as preferências do paciente5.
Além das intervenções de enfermagem, outras variáveis influenciam o resultado
alcançado pelo paciente no processo de atenção a saúde, tais como: ações de outros
profissionais, variáveis organizacionais e ambientais, circunstâncias específicas do paciente,
entre outras possíveis. Assim, os resultados alcançados pelo paciente servem como critério
para julgar o sucesso de uma intervenção de enfermagem e momentos específicos do processo
de cuidar fundamentando a prática clínica dos enfermeiros.

RESULTADOS
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COLETA DE DADOS
No período pós-operatório imediato, o enfermeiro deverá atentar para as necessidades
do paciente transplantado. É importante identificar rapidamente possíveis complicações desse
procedimento, assim uma entrevista bem conduzida e o exame físico específico
instrumentalizam o enfermeiro. Este deverá procurar sinais e sintomas de rejeição do
transplante como: oligúria, edema, febre, elevação da pressão arterial, ganho de peso e edema
ou hipersensibilidade sobre o enxerto ou rim transplantado7.
Monitorizará rigorosamente quanto à infecção, em virtude da suscetibilidade, à
deficiência de cicatrização e infecção relacionadas com a terapia imunossupressora e as
complicações da insuficiência renal. As manifestações clínicas da infecção são calafrios,
febre, taquicardia e taquipneia, assim como leucocitose ou leucopenia. Destaca-se que
pacientes que se submetem ao transplante renal, estiveram, em sua maioria, sob diálise
durante meses ou anos antes do procedimento e consequentemente poderão estar ansiosos e
preocupados em relação à possibilidade de rejeição do órgão e necessidade de retorno à
diálise, o que exige do enfermeiro capacidade para auxiliá-lo nesse momento, possibilitando a
expressão de suas preocupações. O intuito do cuidado pós-transplante é em manter a
homeostasia até que o rim transplantado esteja funcionando adequadamente7.

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM AO PACIENTE
PÓS-TRANSPLANTE RENAL E RESULTADOS QUE SE ESPERAM ALCANÇAR.

A partir da literatura consultada, foram selecionados os principais diagnósticos de
enfermagem e os resultados esperados diante das intervenções traçadas pelo enfermeiro de
acordo com as necessidades individuais, reais ou potenciais do paciente pós-transplante renal.
Utilizando-se, respectivamente, NANDA Internacional3, NIC4 e NOC5.
Risco para volume de líquidos deficiente3

As intervenções necessárias para a equipe de enfermagem são: monitorar e prevenir
hipovolemia; monitorar estado hidroeletrolítico; avaliar o estado hídrico (peso, turgor
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cutâneo, presença de edemas, balanço hídrico); monitorar a ocorrência de perda repentina de
sangue e secreções sanguinolentas, desidratação grave (vômito e diarreia) ou sangramento
persistente; monitorar a ocorrência de queda na pressão sanguínea sistólica para menos de
90mmHg, ou queda de 30mmHg em pacientes hipertensos; inserir ou manter dispositivos para
acesso venoso; monitorar exames laboratoriais; monitorar sinais vitais e regular a temperatura
corporal.4
Espera-se que o paciente tenha sucesso na cicatrização da ferida operatória; que o
esteja hidratado; que a eliminação urinária e intestinal, balanço hídrico e valores eletrolíticos
estejam dentro do padrão de normalidade; os sinais vitais estáveis; paciente e/ou
acompanhante tenham conhecimento acerca do processo da doença e sobre a finalidade das
medicações, bem como, os possíveis efeitos adversos5.
Volume de líquidos deficiente3
As intervenções necessárias para um cuidado eficiente ao paciente pós-transplantado:
monitorar estado hidroeletrolítico; monitorar os sinais vitais; evitar perda de volume de
sangue; manter acesso venoso calibroso e permeabilizado; administrar líquidos endovenosos,
como cristaloides ou coloides isotônicos, conforme apropriado; administrar líquidos ou
sangue aquecidos endovenoso, se necessário; administrar oxigênio ou ventilação mecânica,
conforme apropriado4.
Espera-se que com essas intervenções alcança-se: equilíbrio hídrico; eliminação
urinária e intestinal dentro dos padrões da normalidade; cicatrização da incisão
cirúrgica/ferida; estabelecimento do estado nutricional do paciente; sinais vitais e
termorregulação estáveis; estabilidade das funções renais5.
Integridade da pele prejudicada3

Faz-se necessário realizar as subsequentes intervenções de enfermagem: observar
mudanças na pele e mucosas; examinar as condições da incisão cirúrgica; observar cor, calor,
pulsos, textura, edema e ulcerações de extremidades; examinar pele e mucosas, buscando
regiões que apresentem hiperemia, rubor ou drenagem; buscar fontes de pressão e atrito na
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pele; monitorar ressecamento e umidade excessiva; monitorar a temperatura da pele; instituir
medidas para prevenir futuras lesões, como alterar decúbito do paciente de duas em duas
horas e manter as roupas de cama limpas, secas e sem dobras4.
Com o intuito de alcançar a cicatrização da incisão cirúrgica; a manutenção da
integridade da pele e das mucosas; a manutenção da circulação cutânea; a manutenção
nutricional adequada; a detecção e controle das possíveis fontes de risco5.
Risco para infecção3

O enfermeiro e sua equipe devem intervir à: monitorar os sinais e sintomas sistêmicos
e locais da infecção, assim como, monitorar os granulócitos e leucócitos nos exames
laboratoriais; manter assepsia quanto às técnicas e procedimentos realizados no paciente;
examinar pele e mucosas em busca de hiperemia, calor extremo e drenagens; examinar a
condição da incisão cirúrgica/ferida e assegurar o emprego de técnica adequada no cuidado
dessa; encorajar o repouso e a ingestão nutricional adequada; se possível, realizar cultura da
urina, para detecção precoce de possíveis patógenos; trocar acessos endovenosos centrais e
periféricos conforme normas de cada instituição; assegurar o manuseio asséptico de todas as
linhas endovenosas; usar cateterização intermitente para reduzir a incidência de infecção
urinária; administrar terapia antibiótica conforme apropriado; aspirar paciente se necessário;
orientar o paciente e a família a como evitar infecções, bem como, sobre possíveis sinais e
sintomas de infecção, caso ocorra esses deveram ser comunicados aos provedores de cuidados
de saúde4.
A fim de obter os seguintes resultados esperados: cicatrização da incisão
cirúrgica/ferida; sinais vitais e valores laboratoriais dentro dos limites da normalidade; sítio de
incisão cirúrgica sem sinais e sintomas de infecção; controle e prevenção de potenciais
processos infecciosos; regulação do estado nutricional; peles e mucosas íntegras5.
Hipertermia3
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Os cuidados necessários a intervir para a melhora do paciente são:cobrir o paciente
nos momentos em que os tremores estejam evidentes; manter o paciente em ambiente
aquecido; retirar roupas e cobertores quando os tremores cessarem; limitar atividade física;
realizar curva térmica; realizar antitérmicos conforme prescrição médica; realizar compressa
de água morna se necessário; controle de infecção, se houve; controle hídrico; monitoração
dos sinais vitais e termorregulação4.
Espera-se com isso que: os sinais vitais retornem ao padrão normal e mantenham-se
estáveis; manter a temperatura corporal no padrão de normalidade; tratar infecção, quando
houver; manutenção hídrica normal5.
Hipotermia3

Deve-se intervir de forma a: aquecer o paciente; monitorar temperatura corporal
rigorosamente; avaliar o aparecimento de sinais e sintomas associados como: confusão,
apatia; instalar monitor cardíaco se necessário, pois o paciente pode fibrilar; administrar
líquidos endovenosos aquecidos; avaliar cor e temperatura corpórea; monitorar sinais vitais;
evitar medicamentos intramuscular ou subcutâneo em estado de hipotermia; avaliar padrão
respiratório; controle hídrico; monitoração dos sinais vitais e termorregulação4.
Os resultados que se esperam após a intervenção são que os sinais vitais retornem ao
padrão normal e mantenham-se estáveis; manutenção da temperatura para o padrão de
normalidade; tratar infecção, quando houver; manutenção hídrica normal5.
Dor aguda3

A equipe de enfermagem deve intervir, com intuito de:realizar avaliação completa da
dor incluindo local, característica, início e duração, qualidade, intensidade e gravidade;
observar a ocorrência de indicadores não verbais de desconforto; investigar o conhecimento
do paciente e suas crenças em relação à dor; investigar com o paciente os fatores que aliviam
e/ ou pioram a dor; determinar a frequência necessária para fazer uma avaliação do conforto
do paciente e a implementação de um plano de monitoramento da dor; controlar fatores
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ambientais capazes de influenciar a resposta do paciente ao desconforto; reduzir ou eliminar
fatores que precipitam ou aumentam a experiência da dor; investigar o uso atual de métodos
farmacológicos de alívio da dor pelo paciente; orientar sobre métodos farmacológicos para
alívio da dor; oferecer ao paciente um excelente alívio da dor mediante a analgesia prescrita;
usar medidas para alívio da dor antes do seu agravamento; monitorar a satisfação do paciente
com o controle da dor a intervalos específicos4.
Se espera que ocorra: o controle da dor; restauração do estado de conforto, onde os
níveis de desconforto, da dor e do estresse diminuam; normalização dos sinais vitais ao
padrão devido5.
Ansiedade3

Usar abordagem calma e tranquila; oferecer informações reais sobre diagnóstico,
tratamento e prognostico; permanecer com o paciente para promover segurança e diminuir o
medo; oferecer objetos que simbolizem segurança; escutar o paciente com atenção; criar uma
atmosfera que facilite a confiança; encorajar a expressão de sentimentos, percepções e medo;
identificar mudanças nos níveis de ansiedade; auxiliar o paciente a articular uma descrição
real de um evento iminente; orientar o paciente quanto ao uso de técnicas de relaxamento;
administrar medicamentos para reduzir a ansiedade, quando apropriado; observar sinais
verbais e não verbais de ansiedade4.
Anseia-se identificar medidas de conforto que promovam sensações de bem-estar no
paciente; que o paciente comunique seus pensamentos e sentimentos em relação ao
tratamento, bem como, obtenha paz5.

DISCUSSÃO

Constatou-se que a identificação precoce de rejeição ao enxerto é extremamente
importante para manter a função e a sobrevida do órgão transplantado. Requer da equipe, em
especial da enfermagem, uma vez que, são os profissionais mais próximos do paciente, à
realização de uma avaliação minuciosa do seu estado geral, observando se há febre, HAS,
103

aumento do volume e dor sobre o enxerto, diminuição do volume urinário e o aumento do
valor da creatinina sérica, visto que, são os principais sinais e sintomas dessa complicação9.
A aplicação da SAE poderá contribuir para a redução do risco de rejeição, aumentando
a qualidade de vida do transplantado e da credibilidade do serviço prestado pela enfermagem.
Tal sistematização é capaz de organizar o trabalho do enfermeiro, tornando possível o
desenvolvimento do PE em todas as suas etapas, produzindo resultados significativos que
qualificam e diferenciam a assistência da enfermagem de apenas um cuidado técnico10.
Uma comunicação efetiva entre enfermeiro-paciente pode levar o mesmo à adesão aos
cuidados orientados pelo profissional. Dessa maneira observa-se que a comunicação é um
componente decisivo na qualidade assistencial da enfermagem, pois, trata-se de uma
ferramenta capaz de traduzir e identificar as mensagens emitidas pelo paciente, auxiliando o
profissional a determinar um diagnóstico de enfermagem mais eficiente e individual11.
Pode-se compreender que a realização do exame físico e a elaboração de um histórico
de enfermagem focado nas principais necessidades do paciente pós-transplante renal, podem
subsidiar o enfermeiro na construção de DEs, com complicações reais ou potenciais e na
definição de intervenções para saná-las, o que fortalece a prática clínica do cuidado de
enfermagem.
Os DEs foram desenvolvidos com o intuito de padronizar a linguagem para a
profissão, facilitando a comunicação entre os profissionais e ressaltando a cientificidade do
cuidado, além disso, o mesmo é definido a partir de um julgamento clínico respaldado nas
respostas de saúde atuais ou potenciais do paciente, que proporcionam a elaboração de
intervenções que culminam a resultados pelos quais o enfermeiro é responsável12.Constatouse também que os DEs dão suporte ao enfermeiro, permitindo que o mesmo consiga elaborar
um plano de cuidados específicos para cada necessidade identificada em seus pacientes10.
Faz-se necessário avaliar os resultados atingidos após a implementação dos cuidados
de enfermagem, pois, na avaliação podem-se observar os resultados que foram alcançados e
se os mesmos anteriormente definidos na fase do planejamento estão respaldados na definição
dos diagnósticos de enfermagem, podendo ser reestruturado e/ou reavaliado13.
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CONCLUSÃO

Os pacientes pós-transplante renal estão vulneráveis psicobiologicamente e necessitam
de uma assistência qualificada e sistematizada que previna potenciais complicações e
promova a recuperação pós-cirúrgica. O processo de enfermagem é um instrumento de
trabalho que oportuniza um cuidado de enfermagem com qualidade e de acordo com as
necessidades individuais desses pacientes.
Observa-se que os sistemas de classificações como NANDA Internacional, NIC e
NOC conferem ao enfermeiro maior cientificidade para realização do cuidado integral e
individual dos pacientes, valorizando a profissão e fortalecendo a ciência de enfermagem.
Como limitação observou-se a escassa produção científica acerca das intervenções de
enfermagem e dos resultados que devem ser alcançados no paciente pós-transplante renal.

CONTRIBUIÇÕES/ IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

Instrumentalizar os profissionais da enfermagem quanto à aplicabilidade do processo
de enfermagem no cuidado ao paciente pós-transplante renal, visto que há uma carência na
literatura relacionada a essa temática.
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6.4 APOIO FAMILIAR ÀS PESSOAS COM TUBERCULOSE: DOS CUIDADOS À
REJEIÇÃO
FAMILY SUPPORT TO PEOPLE WITH TUBERCULOSIS CARE TO REJECTION
Bianca Contreira de Jung1; Roxana Isabel Cardozo Gonzales2

RESUMO: Introdução: É na família que as pessoas encontram o apoio para receber os
cuidados em saúde e principalmente para enfrentar o longo tratamento da tuberculose.
Objetivo: analisar a produção científica latinoamericana e da América do Norte sobre o apoio
que é conferido às pessoas acometidas pela tuberculose Metodologia: Uma das estratégias
metodológicas para realizar a prática baseada em evidências é a revisão integrativa, na qual se
utilizou o método operacional baseado na autora Galvão et. al . Resultados: A amostra
resultou em sete artigos, apreenderam-se duas categorias: Apoio da família para a adesão ao
tratamento, manifesta o papel fundamental da família para a recuperação das pessoas em
tratamento para a tuberculose, principalmente no que diz respeito a adesão; e Mudanças na
dinâmica familiar: o impacto de viver com a tuberculose demonstrado pela presença dos
sintomas da doença e as transformações no cotidiano, separação de utensílios domésticos e
afastamento. Conclusão: A tuberculose causa modificações no dia a dia do doente e no seu
entorno familiar, portanto, é preciso maior fomento das políticas de saúde no que tange a
valorização da família como rede de apoio social.
Descritores: Tuberculose; família; apoio social; pacientes.
ABSTRACT: Introduction: in family people find the support to receive the assistance of
health and mainly to cope with the long-term treatment of tuberculosis. Objective: to analyze
the Latin-American and North-American scientific production on the support that is conferred
to people who has to tuberculosis. Methodology: one of the methodological strategies to
perform the practice based on evidences is the integrative review. Results: the sample resulted
in seven articles, and two categories emerged: Family support to adherence to treatment
manifests the fundamental role of family for the recovery of people under tuberculosis
treatment, mainly in what concerns adherence; and Changes on family dynamics: the impact
of living with tuberculosis demonstrated by the presence of illness symptoms and daily
transformations, separation of domestic utensils and seclusion. Conclusion: tuberculosis
causes changes on the day of the patient and their family environment, so we need greater
promotion of health policies regarding the valuation of the family as a social support network.
Descriptors: Tuberculosis; family; Social Support; patients.
1

Mestre em Ciências pela Universidade Federal de Pelotas. Professor Magistério Superior Substituto da Escola
de Enfermagem. Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: biajung@bol.com.br
2
Pós-Doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Professora Adjunto da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas. E-mail: roxana_cardozo@hotmail.com

107

INTRODUÇÃO

A família pode representar a primazia de cuidados em saúde e por meio dela as
pessoas ao vivenciarem processos de adoecimentos encontram sua fonte de suporte e apoio
para o enfrentamento da tuberculose. Ainda, os significados atribuídos pelas famílias à doença
poderão influenciar na tomada de decisão e na busca por satisfação das necessidades em
saúde1.
Nesse sentido, a família é concebida como uma rede social que é associada à
manutenção da saúde e recuperação, assim como à prevenção das doenças2. É demonstrado na
literatura que desde a década de setenta as relações sociais acompanhadas do apoio são
capazes de conferir maior ou menor sofrimento físico e psíquico e a falta ou escassez do apoio
familiar pode resultar em implicações negativas na vida das pessoas.
A atenção à tuberculose perpassa os muros do diagnóstico e tratamento oportunos,
pois, atualmente, as políticas de saúde também enfatizam o apoio da família para superar a
difícil vivência de pessoas com tuberculose3. Desse modo, a família poderá exercer o apoio
para a descoberta precoce da doença e adesão ao tratamento, de forma a ofertar incentivo para
atingir a cura.
Portanto, é conferido aos núcleos familiares importância como fonte propulsora de
apoio, desde a descoberta até a conclusão do tratamento, visto que estes podem influenciar na
busca precoce ou tardia por assistência em saúde. Assim, é essencial valorizar as famílias
como pontos chaves para a quebra da cadeia de transmissão e efetivo controle da doença.

OBJETIVO

Analisar a produção científica latinoamericana e da América do Norte sobre o apoio
que é conferido às pessoas acometidas pela tuberculose, com a intenção de oferecer subsídios
para a compreensão de que a família constitui-se base indispensável no enfrentamento da
doença.
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METODOLOGIA

Com vistas ao alcance do objetivo proposto, optou-se pela revisão integrativa da
literatura, método de pesquisa que consiste na construção de uma análise ampla de
publicações, e que contribui para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim
como reflexões para a realização de futuros estudos4. Este método de pesquisa já é
evidenciado na literatura desde 19805.
Percorreram-se as seis etapas para a operacionalização dessa pesquisa4: 1 - seleção de
hipóteses ou questões norteadoras para a revisão; 2 - seleção dos estudos que irão compor a
amostra; 3 - definição das características dos estudos; 4 - análise crítica dos estudos incluídos;
5 - interpretação e discussão dos resultados; e 6 - apresentação da revisão.
Dessa forma, a questão norteadora da pesquisa consistiu em: como a família ampara e
propicia suporte para os seus familiares acometidos pela tuberculose?
A seleção dos estudos foi realizada pela autora, em novembro a dezembro de 2015,
através do acesso on-line em bases de dados importantes no contexto da saúde: BDENF,
PubMed/MEDLINE, LILACS e SciELO.
Realizaram-se o cruzamento dos seguintes descritores controlados, presentes no
DeCS/Mesh (Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings): Tuberculose
[Tuberculosis]; Família [Family]. A localização dos estudos ocorreu por meio de acesso a
acervos disponíveis on-line.
Estabeleceram-se como critérios de inclusão: artigos científicos que atendessem à
questão norteadora, com abordagem do envolvimento das famílias no diagnóstico e
tratamento da doença; publicações em formato de artigo, dissertação e tese; publicadas em
inglês, português ou espanhol, últimos 10 anos. Como critérios de exclusão: abordagens de
estudos que não apresentassem a família como foco de atenção no período de acometimento
por tuberculose.
Com base nas publicações selecionadas durante a busca realizou-se a leitura criteriosa
dos títulos, resumos e palavras-chave de todas as publicações completas para a obtenção da
amostra final, resultando em sete publicações. Sendo duas na BDENF, uma no
Pubmed/MEDLINE, uma na LILACS e três no SCIELO.
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Para obter os dados dos artigos selecionados, utilizou-se um instrumento capaz de
assegurar que a totalidade dos dados relevantes fosse extraída, minimizando o risco de erros
na transcrição e garantindo precisão na checagem das informações. Para tanto, foram
contemplados os seguintes aspectos: título, autores, ano, objetivo e resultados.
A fim de melhor extrair as informações dos artigos selecionados utilizar-se-á a matriz
de síntese6, pois é uma importante ferramenta para resumir aspectos complexos do
conhecimento e objetiva proteger o pesquisador de erros durante a análise.
Quadro 2 - Matriz de Síntese, de acordo com o código, ano de publicação, excerto do resumo
e categoria.
Código/Ano
1/2013

2/2012

3/2012

4/2012

5/2010

6/2009

7/2007

Excerto do Resumo
Preocupação das famílias em relação
à discriminação que afeta o seu
familiar doente.
A Tuberculose afeta as relações
sociais no seu entorno, os diversos
constrangimentos e conflitos
vivenciados pelas famílias na
comunidade.
Existem dias em que eu estou muito
doente e não consigo trabalhar,
outros dias, eu faço o meu trabalho
lentamente e vou dormir de baixo de
uma sombra na fazenda.
Vários estudos têm demonstrado que
o apoio da família melhora a adesão
ao tratamento.
Todos os pacientes supervisionados
por um membro da família foram
curados em comparação com 90%
dos pacientes supervisionados por
profissionais de saúde (p = 0,024).
Fatores protetores para o
cumprimento do tratamento: viver
em um núcleo familiar.
Mudanças positivas durante o
processo de tuberculose são
favorecidas por visitas frequentes de
familiares aos pacientes, um contato
próximo com eles.

Categoria
A família como rede de apoio
para a adesão ao tratamento e
enfrentamento da tuberculose
A família como rede de apoio
para a adesão ao tratamento e
enfrentamento da tuberculose

A família como rede de apoio
para a adesão ao tratamento e
enfrentamento da tuberculose
A família como rede de apoio
para a adesão ao tratamento e
enfrentamento da tuberculose
A família como rede de apoio
para a adesão ao tratamento e
enfrentamento da tuberculose
A família como rede de apoio
para a adesão ao tratamento e
enfrentamento da tuberculose
A família como rede de apoio
para a adesão ao tratamento e
enfrentamento da tuberculose
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Após a avaliação dos estudos e com a criação da Matriz de síntese, emergiram-se duas
categorias temáticas: Apoio da família para a adesão ao tratamento e Mudanças na dinâmica
familiar: o impacto de viver com a tuberculose

RESULTADOS

Na presente revisão integrativa foram analisados nove artigos científicos que
atenderam rigorosamente à seleção da amostra previamente estabelecida e, a seguir, será
apresentado um quadro síntese desses artigos selecionados, título, autores, ano, objetivo e
resultados. (Quadro 1).
No Quadro 1 são apresentadas as publicações acerca da temática de acordo com o
título, autor (es), ano de publicação, objetivo e resultados do estudo.
Título/Autor/Ano

Objetivo

1) Tuberculose no contexto
das famílias: as vivências de
familiares e pacientes
acometidos pela doença.
Crispim JÁ, et al. (2013)

Investigar o significado da
tuberculose para familiares
e pacientes acometidos pela
doença, o seu impacto na
família e os recursos
terapêuticos considerados
por esses atores no
enfrentamento da doença.

Descrever o perfil
demográfico das famílias de
2) Conhecimento e
pacientes em Tratamento
percepção sobre tuberculose
Diretamente Observado
das famílias de pacientes em
(TDO) em um serviço de
tratamento diretamente
saúde de Ribeirão Preto-SP,
observado em um serviço de
analisar o seu contexto e
saúde de Ribeirão Preto-SP,
avaliar o conhecimento e a
Brasil. Freitas IM, Crispim
percepção dessas famílias
JA, Pinto IC, et al. (2012)
em relação à Tuberculose
(TB).
3) Perspective of
tuberculosis patients on
Identificar a rede de apoio
family support and care in
familiar e de cuidados aos
rural Maharashtra.
pacientes com tuberculose.
Kaulagekar-Nagarkar,

Resultados
Preocupação das famílias em
relação à discriminação que
afeta o seu familiar doente,
portanto, pode impedi-lo de
ter apoio e acolhimento nas
suas relações sociais. A
família convive com a
ambivalência entre o cuidado
com o outro e o estigma
presente.
A TB foi percebida pelas
famílias como uma doença
que pode afetar todos seus
membros, comprometendo
inclusive as relações sociais
no seu entorno, os diversos
constrangimentos e conflitos
vivenciados pelas famílias na
comunidade. Falta inclusão
das famílias no controle da
doença.
O apoio emocional, moral e o
cuidado foram considerados
como necessários e ajudaram
na rotina diária para a
recuperação precoce. A
111

DEEPALI Dhake, Preeti Jha
(2012).

4) The paradox of family
support: concerns of
tuberculosis-infected hiv
patients about involving
family and friends in their
treatment. Ushie, Jegede
(2012).

5) Household members and
health care workers as

família prestou apoio através
do acompanhamento ao
centro de saúde, lembrando
sobre os medicamentos e
dando as refeições. Os
pacientes do sexo feminino
relataram atitude menos
favorecida e tratamento
injusto por parte do marido,
enquanto os homens
receberam apoio emocional e
físicodo cônjuge. O estigma
foi citado como algo
discriminador e impediu o
apoio e carinho em alguns
casos.
O apoio da famíliapromove a
adesãoem pacientescoinfectados, no entanto, o
apoio familiarpode ter um
efeito negativosobre a
adesãoquando o doente
percebe queeleé dado
comsegundas intenções como
quando o apoio é dado ao
doente fonte de sustento
finaceiro da família e este
sente que passa a ser afetado
O objetivo foi compreender
pela doenca, bem como pelas
o apoio da família e amigos
relacoes entre os membros.O
às pessoas co-infectadaspara
apoio da famíliaé útil
a adesão ao tratamento.
comouma ferramentapara
aumentar a escalade adesão,
sendo o apoio financeiro,
apoiomoral,
espiritual/oração,nutricional/a
limentaçãoapoio
elembretespara tomardrogas,
representando uma fontede
motivação paraa adesão ao
tratamentoourepresentando
um comportamentonegativo
durante o tratamento.
Comparar as taxas de cura
Todos os pacientes
de tuberculose entre os
supervisionados por um
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supervisors of tuberculosis
treatment. Maciel EL, et al
(2010)

pacientes supervisionados
pelos familiares ou
profissionais da saúde.

6) Abandono del
tratamiento antituberculoso
en la población inmigrante:
la movilidad y la falta de
apoyo familiar
Sanz Barbero, Hernandez,
Carretero (2009)

Conhecer o resultado do
tratamento entre a
população imigrante da
comunidade de Madri e
identificar as variáveis
associadas ao seu abandono.

7) Impact of familial and
interpersonal attitudes
towards the efficiency of
treatment for pulmonary
tuberculosis in mentally ill
patients. Zubova Elu. (2007)

A influência do apoio
familiar e interpessoal para
a eficiência do tratamento
da tuberculose em pacientes
com doença mental.

familiar foram curados, frente
a 90% dos pacientes
supervisionados pelos
profissionais de saúde
(p=0,024). O sucesso do
tratamento da tuberculose foi
maior quando supervisionado
por um familiar.

Fatores protetores para o
cumprimento do tratamento:
viver em um núcleo familiar.
A falta de apoio familiar
poderia estar promovendo
que as pessoas regressem aos
seus países ou que deixem de
ter contato como sistema de
saúde após a alta hospitalar e,
portanto,poderiam ocultar
abandonos do tratamento.As
pessoas que não convivem
com seus familiares tem um
risco 4,3 vezes maior de
abandonar o tratamento.
Mudanças positivas durante o
processo de adoecer por
TBsão favorecidas porvisitas
freqüentesdos familiares e
maiores contatos entre o
doente e a família.

APOIO DA FAMÍLIA PARA A ADESÃO AO TRATAMENTO E ENFRENTAMENTO DA
DOENÇA

A tuberculose constitui-se como um problema mundial em saúde pública, no qual a
adesão ao tratamento e o cumprimento da terapêutica representam medidas essências para o
efetivo controle da doença. Dessa forma, os estudos demonstram que o apoio da família
melhora a aderência ao tratamento e, isso, interferirá na quebra da cadeia de transmissão7.
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As pessoas que vivenciam a tuberculose apresentam uma multiplicidade de
sentimentos, desde a tristeza até o sentimento de culpa. Assim, a rede familiar é importante
para encorajar a fim de que haja a superação das barreiras durante o processo de
adoecimento8.
Em contra partida, o estudo referido também mencionou o quanto a família pode ter
um efeito negativo sobre a vida das pessoas com tuberculose. Os achados demonstram que ela
influencia para tornar o familiar acometido estigmatizado perante a comunidade, pois o rejeita
e isola no meio social.
Dessa forma, o seio familiar nem sempre representará o suporte mais positivo de
ancoragem, pode, em alguns casos, diminuir a auto-estima das pessoas, causar estresse e ser
um aspecto limitador para a continuidade do tratamento. A família é capaz de dar apoio de
diversas formas às pessoas com tuberculose, como o apoio financeiro, moral, espiritual,
nutricional e também ajuda para que as pessoas tomem as drogas, no caso do Tratamento
Diretamente Observado (DOTS).
Evidencia-se que faltam políticas públicas direcionadas para a valorização da família
no que diz respeito co-participação no DOTS, mesmo que os estudos já demonstrem a
importância de familiares e amigos durante o tratamento e para a melhor adesão9. Estudo
demonstrou que as famílias ajudaram as pessoas acometidas no enfrentamento da doença, nas
suas rotinas diárias de cuidados e apoio, sendo sensíveis às necessidades de cada um e
cooperando para a recuperação da saúde10.
Em contrapartida, alguns relatos de participantes confirmam que o núcleo familiar
pode sim, outrora, influenciar para a falta de adesão ao tratamento. Tal fato é demonstrado
pelo modo que alguns familiares agem diante do adoecimento por tuberculose, assim, não se
preocupam com a tomada de medicação e nutrição do seu familiar, consequentemente, há o
afastamento e isolamento social para com este enfermo.

MUDANÇAS NA DINÂMICA FAMILIAR: O IMPACTO DE VIVER COM A
TUBERCULOSE
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As mudanças ocasionadas pela presença da tuberculose na vida das pessoas são
enfrentadas no dia a dia, desde o aparecimento dos sintomas, que é o momento no qual se
identificam as alterações físicas mais freqüentes como o emagrecimento e tosse, até as
alterações psíquicas, sendo o temor pela morte, rejeição e estigma. Este contexto é marcado
pelos aspectos sociais, culturais, históricos e individuais presentes tanto no âmbito da pessoa
como de seus familiares11.
Rotinas, laços de amizade, interação com os membros da família, parentes e vizinhos
sofrem alterações, pois a doença é carregada pelo forte estigma social e temida pelo alto risco
de contágio. Além disso, as pessoas ao contraírem a tuberculose passam a ter suas vidas
mutáveis em conseqüência da doença e do processo de adoecer, do adaptar-se a uma nova
realidade que requer indubitavelmente o apoio constante do seio familiar12.
Estudo demonstrou o impacto da tuberculose no cotidiano de pessoas acometidas, as
quais tiveram suas rotinas de vida transformada pelo isolamento sofrido por parte dos
familiares, que evitavam tocá-las e serviam a comida por último. Estas atitudes evidenciam a
falta de apoio e cuidados, demonstrando a rejeição presente no contexto familiar10.
Pesquisa12 converge nos aspectos anteriormente descritos, no qual revela-se um
contexto em que os familiares recusavam lavar as roupas e fornecer os alimentos no horário
das refeições. Estes achados são provas de uma doença associada à rejeição, ao preconceito e
ao temor em adquiri-la, pelo risco de transmissão.
A tuberculose acomete parcelas de uma população que sofre pela desigualdade social,
mas além deste aspecto há um ser social, com subjetividades e especificidades. Portanto, cada
pessoa terá sua compreensão sobre a doença e o adoecimento, permeada por concepções
individuais, históricas e culturais, que é mutante e dinâmica13.
Dessa forma, o contexto das relações sociais é capaz de interferir e determinar a
produção da saúde. Pode, ainda, influenciar as escolhas das pessoas por cuidados e serviços
de saúde, sendo a família capaz de ofertar apoio para o enfrentamento da tuberculose.
A análise dos artigos possibilitou deduções ligadas as seguinte categorias: Apoio da
família para a adesão ao tratamento e Mudanças na dinâmica familiar: o impacto de viver com
a tuberculose. Os resultados encontrados na análise dos artigos evidenciam que a família
exerce papel fundamental para a recuperação das pessoas acometidas, principalmente no que
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diz respeito à adesão ao tratamento, pois elas estão presentes na rotina de cuidados (nutrição e
higiene, acompanhamento de consultas e ida aos serviços de saúde) e ajudam na vigilância
durante a ingestão dos medicamentos.
Ainda, os familiares são fundamentais como fonte de apoio durante o enfrentamento
da doença, de forma a incentivá-los à adesão ao tratamento. Entretanto, os estudos
corroboram o paradoxo existente entre o apoio e repulsa durante o tratamento da tuberculose,
porque ao mesmo tempo em que a família é indispensável para ajudar as pessoas na superação
da doença, ela também é capaz de provocar estresse e baixa autoestima, representar o
afastamento e isolamento diante dos casos de um familiar acometido pela tuberculose.
É importante ressaltar os entraves que os estudos demonstraram ao relatar a
ineficiência das políticas públicas de saúde para o controle da tuberculose, as quais
necessitam ser direcionadas especialmente para a família como peça chave no processo de
melhorar a adesão ao tratamento. A atenção à doença requer mudanças do modelo tradicional,
precisa valorizar um modelo baseado no diálogo que reconheça as pessoas como detentoras de
saberes, buscando a autonomia e a corresponsabilidade do cuidado em saúde.

CONCLUSÃO

Observa-se que as políticas de controle da tuberculose carecem voltar as suas ações
para a importância da família como uma rede de apoio durante o processo de adoecimento. O
papel da família precisa representar o apoio, a autonomia e a influência para a busca precoce
do diagnóstico e tratamento. Por isso, reforça-se a emergência das políticas públicas
valorizarem os núcleos familiares na condução terapêutica, co-participação do cuidado e,
principalmente, na inclusão das famílias e sua participação na gestão dos serviços de saúde.
A família é o centro de forças, sufrágio e suporte para a completa reabilitação, pois as
pessoas ao sentirem-se abandonados e a mercê, podem definitivamente desistir do tratamento
e perder as esperanças de si mesmos. É necessário o maior fomento de pesquisas na temática
do apoio familiar às pessoas com tuberculose, visto ser relevante para o diagnóstico precoce e,
portanto, para quebrar a cadeia de transmissão da doença.
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Avaliando a proposta inicial desta revisão, ressalta-se lacunas na investigação
relacionadas a pouca produção qualitativa no intento de conhecer como as famílias apóiam as
pessoas acometidas pela doença e a forma como exercem esse suporte durante o adoecimento.
Portanto, entende-se ser necessário intensificar esforços para o desenvolvimento de pesquisas
que valorizem não somente a compreensão da família frente à tuberculose e, sim, a existência
dela como centro indispensável de apoio.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

A família é entendida como parceira no cuidado ao indivíduo e, dessa forma, contribui
para o contexto do cuidar. A Enfermagem, por ter o cuidado como cerne, pode trabalhar e
articular a inclusão da família no plano de cuidados de pessoas acometidas pela tuberculose.
O desenvolvimento deste trabalho permitiu a reflexão de que a família ainda não é
vista como aspecto essencial pelas políticas de saúde, sobretudo as que envolvem o controle
da tuberculose. Portanto, se a Enfermagem direcionar suas ações de cuidado para o
envolvimento daqueles que estão próximos às pessoas doentes, certamente isso proporcionará
a criação de vínculos que possibilitam ao núcleo familiar o alcance de uma nova organização,
facilitando o processo de reabilitação.
Sem contar que a aproximação entre os profissionais, usuários e familiares é
indispensável para fortalecer a produção de saúde e de fato prestar uma assistência integral.
Assim, o cuidado implica em valorizar as pessoas e seus contextos, tecer o olhar que
transcende o âmbito biológico; é também estabelecer uma relação dialógica entre os
envolvidos que possa trazer à tona uma abordagem centrada no indivíduo e família, enquanto
unidade e alvo de cuidados.
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6.5 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE POLITRAUMATIZADO:
RELATO DE EXPERIÊNCIA

POLYTRAUMA PATIENT NURSING CARE: EXPERIENCE REPORT
Ihana Arrieche Fazio1; Jéssica Gama da Silva2; Sabine Veiga Borba3; Sheila Basso4; Fabiani
Weiss Pereira5; Cleci de Fatima Enderle.6

RESUMO: Introdução: A fratura é um rompimento completo ou incompleto do osso. O
objetivo do estudo consiste em relatar a experiência de um estudo de caso com paciente
politraumatizado. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência acerca de um estudo de
abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso clínico, realizado por acadêmicos do curso de
Enfermagem na unidade de Traumatologia. Resultados e Discussão: Identificaram-se seis
diagnósticos de enfermagem. Logo, foram descritos as intervenções de enfermagem, e
planejamento para aplicá-los aos estágios. Conclusão: A experiência no estudo de caso
proporcionou um aprendizado significativo às acadêmicas, pois além de colocar em prática
todos os conhecimentos adquiridos na graduação, conseguiu-se visualizar a evolução do
paciente.
Descritores: Enfermagem. Fraturas ósseas. Diagnóstico de enfermagem.
ABSTRACT: Introduction: The fracture is a complete or incomplete disruption of the bone.
The objective of the study is to report the experience of a case study of polytrauma patients.
Methodology: This is an experience report about a qualitative study, the study of clinical case
type, performed by students of the Nursing course in Traumatology unit. Results and
discussion: They identified six nursing diagnoses. Therefore, the nursing interventions were
described, and planning to apply them to the stages. Conclusion: Experience in the case study
provided a significant learning to academic, as well as putting into practice all the knowledge
acquired during the graduation, it was possible to visualize the evolution of the patient.
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INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil apresenta altos índices de acidentes envolvendo motocicletas,
ocupando a nível mundial o quinto lugar entre os recordistas em mortes no trânsito, ficando
apenas atrás da Índia, China, Estados Unidos e Rússia e em relação ao trauma esse constituise em um dos maiores problemas sociais do país1, caracterizando-se como um problema de
saúde pública, causando forte impacto na morbidade e mortalidade da população2.
A pessoa vítima de trauma e/ou politrauma passa por um processo doloroso, que inclui
muitos sentimentos repletos de confusão e medo pelo desconhecido, nesse contexto o
enfermeiro tem papel fundamental na assistência a essas vitimas, devendo programar e
priorizar a assistência a ser prestada objetivando o cuidado em toda a sua magnitude2.
Dessa forma, compreender o que ocorre tanto em âmbito fisiológico como psicológico
quando acontece um politrauma, torna-se indispensável para um atendimento de qualidade.
Primeiramente explicita-se a fratura de fêmur, já que trata-se de uma estrutura óssea
vascularizada cuja função está diretamente interligada com a locomoção e sustentação do
corpo. A fratura do fêmur é um rompimento completo ou incompleto da continuidade do
osso3. As causas estão relacionadas a golpes diretos, forças de esmagamento, movimentos
súbitos de torção e contrações musculares externas. Quando o osso é quebrado várias
estruturas adjacentes são comprometidas e resultam em edema de tecidos moles, hemorragias
nos músculos e articulações, luxações articulares e lesão dos vasos sanguíneos4.
Em relação ao tratamento utilizado, realiza-se a redução, imobilização, manutenção e
restauração da função. A redução refere-se a reparo dos fragmentos da fratura para o
alinhamento e posicionamento anatômico. Essa redução pode ser fechada, a qual realiza o
alinhamento anatômico através da manipulação e tração manual e, tração (cutânea ou óssea)
utilizada quando o paciente ainda não está preparado fisiologicamente para o procedimento
cirúrgico. E redução aberta é o tipo de abordagem cirúrgica3.
A imobilização é indicada após a redução, pois os fragmentos ósseos devem
permanecer imobilizados e mantidos na posição e alinhamento corretos para promover a
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consolidação óssea e a cicatrização. Após a redução e imobilização, é necessário a
manutenção e restauração da função. O edema é controlado pela elevação do membro afetado
e aplicação de gelo conforme prescrição. O estado neurológico é monitorado rotineiramente.
A ansiedade, inquietação, e desconforto são controlados com tranquilização, mudanças de
posicionamentos e estratégias de alívio da dor, incluindo o uso de analgésico. Exercícios
isométricos e de definição dos músculos são encorajados para reduzir a atrofia e promover a
circulação. A participação em atividades de vida diária (AVD) é estimulada para promover o
funcionamento independente e a auto-estima3.
A tração consiste na aplicação de uma força de empuxo a uma parte do corpo. É usada
para minimizar espasmos musculares, para reduzir, alinhar e imobilizar fraturas, para reduzir
deformidade e para aumentar o espaço entre superfícies opostas. Atração deve ser aplicada na
direção e magnitudes corretas para obter seus efeitos terapêuticos. À medida que o músculo e
os tecidos moles relaxam, a quantidade de peso usada pode ser modificada para obter o efeito
desejado4. Sempre que a tração é aplicada, uma contratração deve ser usada para obter a
tração eficaz. A contratração é uma força que atua no sentido oposto. Geralmente o peso do
corpo do paciente e ajustes de posição do leito suprem a contratração necessária4.
Devem ser seguidos os seguintes princípios quando se cuidam de pacientes em tração:
A tração deve ser contínua para ser eficaz na redução e imobilização de fraturas; a
tração óssea nunca deve ser interrompida; os pesos não são removidos a menos que a tração
intermitente seja prescrita; qualquer fator que poderia reduzir o empuxo efetivo ou alterar sua
linha de tração resultante deve ser eliminado; o paciente deve estar em bom alinhamento
corporal no centro do leito quando a tração for aplicada; as cordas não devem estar obstruídas;
os pesos devem tender livremente e não repousar sobre o leito ou o solo; os nós da corda ou
no suporte para o pé não devem encostar na polia nem no pé do leito4.
Existem vários tipos de tração. A nível de conhecimento cita-se os tipos existentes
com explanação de figuras para melhor compreensão: tração reta ou corrida aplica a força de
empuxo em uma linha reta, com a parte do corpo repousando sobre o leito. A tração em
extensão de Buck é exemplo de tração reta. A tração em suspensão balanceada sustenta o
membro afetado fora do leito e possibilita algum movimento do paciente sem alterar a linha
de tração4.
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Figura 1: Força de empuxo em linha Reta

Fonte: Procedimentos e intervenções de enfermagem (2013)

Figura 2: Suspensão balanceada

Fonte: blog enfermagem para amar

A tração pode ser aplicada à pele (tração cutânea) ou diretamente ao esqueleto ósseo
(tração óssea). O modo de aplicação é determinado pela finalidade da tração. A tração pode
ser aplicada com as mãos (tração manual). Essa é considerada uma tração temporária e pode
ser usada quando se aplica um gesso, proporcionam-se cuidados da pele sob uma bota de
extensão de Buck de espuma ou ao ajustar o aparelho de tração4.
Figura 3: Tração óssea

Fonte: o autor (2016)
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Figura 4: Tração cutânea

Fonte: blog enfermagem para amar

A tração óssea é aplicada diretamente ao osso. Esse método de tração é usado
ocasionalmente para tratar fraturas de fêmur, da tíbia e da coluna cervical. A tração é aplicada
diretamente ao osso pelo uso de um pino de metal ou fio (p.ex., pino de Steinmann, fio de
Kirschner) inserido através do osso distalmente à fratura, evitando nervos, vasos sanguíneos,
músculo, tendões e articulações4.
Figura 6: Tração óssea

Fonte: o autor (2016)

Figura 7: Fio de Kirschener

Fonte: o autor (2016)

O cirurgião ortopédico aplica a tração óssea usando assepsia cirúrgica. O local da
inserção é preparado com uma substancia de limpeza cirúrgica, como a solução de iodopovidona. Um agente anestésico local é administrado na inserção e no periósteo. O cirurgião
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faz uma pequena incisão cutânea e introduz o pino ou fio estéreo através do osso. O paciente
sente a pressão durante esse procedimento e, possivelmente, alguma dor quando o periósteo é
penetrado4.
Após a inserção, o pino ou fio é preso ao arco de tração ou compasso calibrador. As
extremidades do pino ou do fio são cobertas por rolha ou por esparadrapo para impedir lesões
aos pacientes ou aos cuidadores. Os pesos são presos ao pino ou fio por um sistema de corda e
polia que exerce o grau e a direção do empuxo apropriado a uma tração efetiva. A tração
óssea frequentemente usa 7 a 12 kg para obter efeito terapêutico. Os pesos aplicados
inicialmente devem superar os espasmos de encurtamento dos músculos afetados. Quando os
músculos relaxam, o peso da tração é reduzido para evitar a luxação da fratura e para
promover a consolidação4.
O acetábulo é uma depressão na pelve em formato côncavo. Sua estrutura está
relacionada à articulação coxo-femoral, que seria a cabeça do fêmur em junção com a pelve
no acetábulo. Fratura de acetábulo é especialmente vulnerável a fraturas ou lesões e sua
incidência correlaciona-se traumas de alta energia, muito comum em pacientes
politraumatizados. O tratamento vai depender do padrão da fratura. As fraturas estáveis, não
luxadas, podem ser tratadas com tração e sustentação de peso protetora de modo que o pé
afetado seja apenas apoiado no solo para equilíbrio. As fraturas instáveis e sem luxação são
tratadas com redução aberta, desligamento articular ou fixação interna ou artroplastia4.
A perna é composta por dois ossos: a tíbia e a fíbula. Esses dois ossos se encontram
um ao lado do outro, sendo a tíbia mais localizada a frente. A fratura da tíbia é a ruptura do
osso maior da perna. Pode ocorrer em atividades esportivas gerando uma força de impacto na
parte anterior e interior da perna e no tornozelo. Quando este trauma excede a resistência do
osso, pode resultar em uma ruptura do osso5.
As fraturas da tíbia mudam de acordo com a localização, gravidade e tipo de fratura,
sendo a fratura da tíbia distal a mais frequente do que a proximal; a fratura a espiral é uma
fratura causada pela força de torção indireta, a fratura oblíqua em cunha é produzida por
forças de flexão5.
A tíbia é um osso que cicatriza lentamente porque existem certas áreas pouco
vascularizadas. Nos jovens servem de 3 a 5 meses, de acordo com a gravidade da fratura. De
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acordo com o médico, os exercícios de fisioterapia e reabilitação para recuperar a força,
amplitude de movimento e equilíbrio são essenciais5.
Os membros superiores são compostos por quatro segmentos, sendo eles cíngulo do
membro superior, braço, antebraço e mão. O cíngulo superior é responsável por ligar a parte
livre do membro superior ao esqueleto axial por meio da clavícula e da escápula. O braço é
formado pelo osso úmero6.
Fratura de úmero é a interrupção na continuidade de um osso. As fraturas específicas
do úmero dividem-se em fratura de colo de úmero e fratura de diáfise umeral4. A fratura de
colo de úmero pode ocorrer pelo colo anatômico ou colo cirúrgico. O colo anatômico localizase logo abaixo da cabeça do úmero e o colo cirúrgico é a região abaixo dos tubérculos. O tipo
de fratura mais comum nesse caso é a impactada, normalmente sem luxação4.
Os tratamentos para fratura de colo de úmero são a imobilização com Tipoia Velpeau
(imobilização feita com algodão e crepom que envolve o membro superior e o deixa junto ao
tórax) e Fios de Kirshner: são usados para manter fragmentos ósseos juntos (fixação de pino)
ou para fornecer uma fixação para tração esquelética. São colocados por meio de fixação
percutânea7.
É importante instruir aos pacientes exercícios com o objetivo de manter a saúde dos
músculos não afetados e aumentar a força dos músculos necessários para transferência e para
o uso de dispositivos auxiliares como utensílios, andadores e muletas. As instruções incluem
autocuidado, informações sobre medicações, monitoramento para complicações potenciais e a
necessidade de supervisão contínua dos cuidados de saúde4.
Nesse contexto aprimorar os conhecimentos do tema e técnicas de cuidado ao
paciente, é indispensável para que a equipe de enfermagem e equipe de saúde oferte um
atendimento de qualidade. Além disso, a utilização e aplicação do Processo de Enfermagem
(PE) nesse contexto auxilia e contribui com o cuidado ofertado por meio do conhecimento
cientifico e por isso deve ser estimulada no meio acadêmico e assistencial. Atrelado a isso a
conduta ética e com humanização necessita estar em pauta, observando continuamente o
estado clínico, físico e história do trauma, o que pode garantir uma assistência adequada ao
paciente. Assim, o objetivo do estudo consiste em relatar a experiência na realização de um
estudo de caso com paciente politraumatizado.
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METODOLOGIA
Este estudo trata-se de um relato de experiência realizado por meio de estudo de caso
desenvolvido no estágio supervisionado I da graduação em Enfermagem, por acadêmicas do
8° semestre, na unidade de Traumatologia. Foi realizado por meio de informações contidas no
prontuário, além da observação, entrevista e acompanhamento de um paciente
politraumatizado durante a sua internação. Os dados foram analisados e identificou-se os
Diagnósticos de Enfermagem de acordo com a Taxonomia II da NANDA8, estabelecido um
plano de assistência individualizado sob a perspectiva da Teoria das Necessidades Humanas
Básicas e realizado a prescrição de enfermagem de acordo com a Classificação das
Intervenções de Enfermagem – NIC9.
Optou-se por relatar a experiência no estudo de caso com o paciente R.R. por se tratar
de um politraumatizado jovem com alterações psicológicas atreladas ao acidente com
motocicleta em sua cidade natal. O acidente envolveu também um primo muito próximo a ele,
sendo constatado o óbito do mesmo.
O acidente ocorreu no final do mês de fevereiro de 2016 quando o paciente e seu
primo estavam a caminho do trabalho conduzindo uma motocicleta, e no destino acabaram se
chocando com uma vaca. No dia 28 de fevereiro o paciente R.R. internou em um hospital no
extremo Sul do País. Por meio de exames radiológicos verificou-se a fratura de úmero E,
pelve E, fêmur E, tíbia E, sendo necessário o encaminhamento ao bloco cirúrgico para
realização de cirurgia. O mesmo passou por procedimento cirúrgico e estava fazendo uso de
tração óssea e fios de Kirsherner.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Relata-se que durante o estágio supervisionado I foi possível desenvolver diversas
atividades que contribuíram com o crescimento individual e coletivo de cada uma das
acadêmicas na vivencia na unidade de traumatologia, pois se agregou o conhecimento técnico
ao cientifico, além do desenvolvimento de um atendimento embasado nas questões éticas que
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envolvem o cuidado de enfermagem e de acordo com os preceitos da humanização do
cuidado.
Ao realizar o estudo de caso pode-se desenvolver e aplicar o Processo de Enfermagem
(PE), o qual não era realizado e nem estimulado diariamente de forma completa na unidade de
traumatologia. Estudo realizado com universitários evidenciou que o PE proporciona
organização do trabalho e continuidade ao cuidado prestado, garantindo uma assistência mais
qualificada, além de permitir a visualização do trabalho da enfermagem e, com isso,
possibilita o melhor reconhecimento profissional11. Nesse relato de experiência acerca do
estudo de caso desenvolvido na disciplina de estágio supervisionado I optou-se por evidenciar
algumas etapas do PE. Atualmente, o PE é organizado em cinco etapas que são interrelacionadas e interdependentes: histórico de enfermagem, diagnósticos de enfermagem,
planejamento de enfermagem ou plano de cuidados, implementação e avaliação de
enfermagem12.
Foi por meio da oferta de um cuidado humanizado e da atenção disponibilizada em
tempo integral durante a permanência em campo de estágio, por meio da evolução de
enfermagem diária, que se conseguiu realizar os cuidados e fornecer uma assistência
adequada ao paciente. Abaixo, estão exemplificadas as ações prestadas durante os estágios:
Tabela 1- Necessidades Humanas Básicas
Necessidades Humanas Básicas
Regulação Neurológica:
Lúcido, orientado no tempo e espaço, ativo, tranquilo e comunicativo. Pupilas fotoreagentes. Glasgow 14 – trauma
leve.
Percepção dos órgãos dos sentidos:
Visão e audição sem alterações. Relata dor em repuxo na fratura da tíbia esquerda, de intensidade 6. Nega náuseas.
Oxigenação:
Paciente eupneico, respiração espontânea, ausculta pulmonar com presença de murmúrios vesiculares.
Regulação Vascular:
Acesso venoso periférico em membro superior direito. Perfusão eficaz, pulso cheio, enchimento capilar rápido, sem
edemas, corado e pele aquecida.
Alimentação e Hidratação:
Alimentação hipossódica, aceitando bem a dieta, porém com apetite diminuído. Em casa costuma consumir: arroz,
feijão, carne e massa. Pouca ingesta hídrica, um copo ao dia.
Eliminação Intestinal:
Controlada, em uso de fralda, episódios de constipação.
Eliminação Urinária:
Controlada, espontânea, disúria de coloração um pouco concentrada e odor característico.

Fonte: As próprias autoras (Acadêmicas do oitavo semestre do curso de enfermagem da FURG, 2016)
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Na Tabela acima descreveu-se sobre a regulação neurológica do paciente, bem como
as percepções dos órgãos de sentido, oxigenação, regulação vascular, alimentação, hidratação
e eliminações intestinais e vesicais. Foi possível avaliar que o paciente encontrava-se em
condição de trauma leve, sua visão, audição, oxigenação e regulação vascular não foram
afetadas. Porém apresentou apetite diminuído, episódios de constipação e disúria.
Tabela 2- Necessidades Humanas Básicas
Necessidades Humanas Básicas
Integridade da Pele:
Incisão cirúrgica e pinos em tíbia, fio de Kirschein em úmero sem sinais flogísticos. Mucosas coradas e ausência de
ulceras de pressão.
Sono e Repouso:
Sem alterações, tempo médio de sono por noite: 10 horas.
Atividade Física:
Restrito ao leito, presença de tração de 10 kg e férula. Possui restrição de posição ficando apenas em decúbito dorsal.
Cuidado Corporal:
Higiene feita com auxílio no leito.
Segurança Física:
Sem alteração
Sexualidade:
Inativa.
Necessidades Psicossociais e psicoespirituais
Solteiro, não tem filhos, acompanhado de mão e tio.
Religião: católico não praticante.
Boa capacidade de apreensão de orientações e adesão das mesmas.

Fonte: As próprios autoras (Acadêmicas do oitavo semestre do curso de enfermagem da FURG, 2016)

Na tabela 2 foram analisados a integridade da pele. Sono e repouso, atividade física,
cuidado

corporal,

segurança

física,

sexualidade

e

necessidades

psicossociais

e

psicoespirituais. O paciente encontrava-se com a integridade da pele alterada nos locais onde
ocorreu a fratura devido a incisão cirúrgica em que houve colocação de pinos na tíbia e fios de
Kirschein no úmero, porem não havia sinais flogisticos em ambas as incisões. Em relação ao
sono e repouso, o mesmo não apresentou alterações. Já em se tratando de atividades físicas, o
mesmo encontrava-se em uso de tração e restrição de posição, estando restrito ao decúbito
dorsal. O cuidado corporal estava restrito ao leito, não apresentou alteração na segurança
física, sem atividade sexual no momento. Relatou não ter filhos, estando acompanhado da
mãe e tio.
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Tabela 3- Diagnósticos de enfermagem
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
Mobilidade física prejudicada relacionado à prejuízos musculoesqueléticos
e evidenciado por amplitude limitada de
movimento.
Prescrição de Enfermagem
Avaliar pontos de compressão (escápulas, região
sacra, calcanhar) 1 x ao
turno; (M) (T) (N)
Manter lençóis sempre
secos e esticados; (SN)
Orientar e supervisionar
exercícios isométricos da
coxa, nádegas e abdômen 1
x ao turno; (M) (T) (N)

Integridade da pele prejudicada relacionado à
procedimentos cirúrgico e evidenciado por
rompimento da superfície da pele.
Prescrição de Enfermagem
Realizar a inspeção da pele 1 x ao
turno; (M) (T) (N)
Realizar curativo 1 x ao dia. (M)
Avaliar a inserção da tração e fios de
kirschener 1 x ao turno; (M) (T) (N)
Trocar de roupas de cama de forma
cuidadosa para que a tração não seja
alterada. (M) (M) (T) (N)

Fonte: As próprias autoras (Acadêmicas do oitavo semestre do curso de enfermagem da FURG, 2016)

Após identificado as necessidades humanas básicas foi realizado os diagnósticos de
enfermagem. Na tabela 3 descreveu-se o diagnostico de mobilidade física prejudicada e
integridade da pele prejudicada com as possíveis prescrições de enfermagem.
Tabela 4- Diagnóstico de enfermagem
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
Constipação relacionada a hábitos alimentares deficientes, ingestão insuficiente
de líquidos, atividade física insuficiente,
mudança ambiental recente evidenciado
por incapacidade de eliminar fezes.

Déficit no autocuidado para banho relacionado
a prejuízo musculoesquelético evidenciado por
incapacidade de acessar o banheiro e lavar o
corpo.

Prescrição de Enfermagem
Prescrição de Enfermagem
Ofertar óleo mineral 1 x ao turno;
Auxiliar e realizar banho de leito 1 x
(M)
dia; (M)
Promover
privacidade
com
Promover a privacidade com biombos;
biombos e colocação da comadre
(SN)
para evacuar; (SN)
Encorajar a participar no auto-cuidado.
Orientar a importância da nutrição
(SN)
para o processo de cicatrização e
saúde em geral; (SN)
Fonte: As próprias autoras (Acadêmicas do oitavo semestre do curso de enfermagem da FURG, 2016)
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Na tabela 4 foi descrito o diagnóstico de constipação relacionado com os hábitos
alimentares, ingestão insuficiente de líquidos, entre outros evidenciado pela condição
fisiológica de incapacidade em eliminar as fezes. Bem como o diagnostico de déficit no
autocuidado para o banho. Além disso, foi descrito as prescrições de enfermagem para ambos
os diagnósticos.
Tabela 5- diagnóstico de enfermagem
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM
Interação social prejudicada relacionado ao Risco de infecção relacionado a procedimentos
estado de saúde atual e evidenciado por invasivos.
pouca comunicação com a equipe de
enfermagem.
Prescrição de Enfermagem
Prescrição de Enfermagem
Oferecer apoio emocional; (SN)
Observar sinais flogísticos no acesso
Encorajar a participar do autovenoso e ferida operatória 1x ao turno;
cuidado; (SN)
(M) (T) (N)
Esclarecer
dúvidas
e
Realizar curativo 1 x ao turno; (T)
questionamentos sobre o estado de
Realizar procedimentos utilizando
saúde; (SN)
técnica asséptica; (SN)
Explicar cada cuidado a ser
Inspecionar os locais de inserção de
prestado. (SN)
pinos a cada 8 h quanto a reações
inflamatórias.
Fonte: As próprias autoras (Acadêmicas do oitavo semestre do curso de enfermagem da FURG, 2016)

Na tabela 5 os diagnósticos de interação social prejudicada e risco de infecção foram
evidenciados, e as prescrições de enfermagem elucidadas para cada um dos diagnósticos
encontrados.
De acordo com observação, coleta de dados de prontuários e entrevistas, foi
estabelecido o plano assistencial pela Teoria das Necessidades Humanas Básicas durante a
internação do paciente. (Tabela 1 e 2) A partir disso, foram realizados os diagnósticos e
prescrição de enfermagem. Encontraram-se seis diagnósticos: Mobilidade física prejudicada
relacionado a prejuízos musculoesqueléticos e evidenciado por amplitude limitada de
movimento; Integridade da pele prejudicada relacionado à procedimentos cirúrgico e
evidenciado por rompimento da superfície da pele; Constipação relacionada a hábitos
alimentares deficientes, ingestão insuficiente de líquidos, atividade física insuficiente,
mudança ambiental recente evidenciado por incapacidade de eliminar fezes; Déficit no
autocuidado para banho relacionado a prejuízo musculoesquelético evidenciado por
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incapacidade de acessar o banheiro e lavar o corpo; Interação social prejudicada relacionado
ao estado de saúde atual e evidenciado por pouca comunicação com a equipe de enfermagem;
Risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos. (Tabela 3, 4 e 5)
Os cuidados de enfermagem planejados na prescrição de enfermagem e
implementadas foram, consequentemente, orientar e supervisionar exercícios isométricos da
coxa, nádegas e abdômen 1 x ao turno; avaliar pontos de compressão (escápulas, região sacra,
calcanhar) 1 x ao turno; manter lençóis sempre secos e esticados; realizar a inspeção da pele 1
x ao turno; realizar curativo 1 x ao dia; avaliar a inserção da tração e fios de kirschener 1 x ao
turno; trocar de roupas de cama de forma cuidadosa para que a tração não seja alterada;
ofertar óleo mineral 1 x ao turno; promover privacidade com biombos e colocação da
comadre para evacuar; orientar a importância da nutrição para o processo de cicatrização e
saúde em geral; auxiliar e realizar banho de leito 1 x dia; promover a privacidade com
biombos; encorajar a participar no auto-cuidado; oferecer apoio emocional; encorajar a
participar do auto-cuidado; esclarecer dúvidas e questionamentos sobre o estado de saúde;
explicar cada cuidado a ser prestado; observar sinais flogísticos no acesso venoso e ferida
operatória 1x ao turno; realizar curativo 1 x ao turno; realizar procedimentos utilizando
técnica asséptica; inspecionar os locais de inserção de pinos a cada 8 h quanto a reações
inflamatórias. (Tabela 3, 4 e 5).
Assim, compreender o que ocorre em âmbito fisiológico e psicológico quando
acontece um politrauma, torna-se indispensável para um atendimento de qualidade, e para que
isso seja possível faz-se necessário a aplicação do processo de enfermagem embasado em
princípios éticos e legais com preceitos humanísticos, em busca de uma oferta de atendimento
resolutiva e eficaz.

CONCLUSÕES

O estudo de caso proporcionou para as acadêmicas um aprendizado significativo, pois
além de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos na graduação, houve a
possibilidade de visualizar durante a vivência prática a evolução do paciente.
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A enfermagem tem um papel fundamental em todos os períodos de tratamento, pois é
o profissional que está mais próximo do paciente e deve estar atento para identificar qualquer
risco ou complicação. Além disso, deve avaliar continuamente a progressão do estado de
saúde e executar a correta assistência de enfermagem para atuação mais eficaz do cuidado.
Como acadêmicas e futuras profissionais é de extrema importância a aquisição de
novos conhecimentos, assim como o compartilhamento das informações e experiências com
os colegas para uma formação acadêmica enriquecedora.

CONTRIBUIÇÃO/IMPLICAÇÃO PARA A ENFERMAGEM

O presente estudo mostra a importância da multidisciplinariedade no âmbito
hospitalar. Sendo o paciente um adolescente, politraumatizado, que passa por um estresse póstraumático no qual perdeu um familiar próximo. Além do grande aprendizado relacionado às
fraturas e seus métodos de tratamento, podemos identificar problemas paralelos a este. Foi
essencial a participação do médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, nutricionista,
psicólogo e fisioterapeuta. Durante a internação o paciente mostrou-se entristecido, sem
apetite e por vezes apático, a integração da equipe multidisciplinar mostrou considerável
melhora no quadro do cliente até o momento da alta hospitalar. Aos graduandos de
enfermagem que realizaram este estudo fica a lição de que não trabalhamos sozinhos, é
fundamental a boa integração entre profissionais para melhorar o estado do paciente.
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6.6 CONHECIMENTO

DE

MULHERES

ARTESÃS

SOBRE

A

HIPERTENSÃO

ARTERIAL SISTÊMICA
DIAS CQ1, SOARES CG2, ROLOFF DIT3, MARTINS CF4, ALMEIDA MCV5, CEZARVAZ MR6
INTRODUÇÃO: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, não
transmissível, de natureza multifatorial, muitas vezes assintomática, que compromete os
mecanismos vasodilatadores e vasoconstritores do organismo. Caracteriza-se por níveis
sustentados de pressão arterial (PA) com valores superiores a 140 mm Hg/90 mm Hg,
considerando-se, para fins de diagnóstico, a realização de no mínimo três medidas com
diferença temporal de uma semana entre elas1. Nos últimos 20 anos, apontou-se uma
prevalência de HAS acima de 30%, identificando-se prevalências de mais de 50% entre
pessoas com idade entre 60 e 69 anos e 75% acima de 70 anos. Entre os gêneros, a
prevalência foi de 35,8% nos homens e de 30% em mulheres, semelhante à de outros países2.
Embora semelhante, a prevalência global de hipertensão entre homens e mulheres é mais
elevada nos homens até os 50 anos, após os 50 anos, passa a ser mais elevada nas mulheres2.
Tal mudança estaria relacionada às alterações hormonais decorrente do climatério e
menopausa, fragilizando a mulher no contexto cardiovascular. Nesse sentido, aponta-se a
relação direta entre hipertensão arterial em mulheres e elevação do risco para acidente
vascular encefálico2, bem como outros fatores de risco importantes como o excesso de peso,
ingestão de sal, de álcool, sedentarismo, tabagismo e fatores genéticos. A obesidade e o
tabagismo, por exemplo, impõem demandas excessivas sobre o sistema cardiovascular,
aumentando a PA e diminuindo a perfusão sanguínea3, destacando-se, neste sentido, a
importância do conhecimento em saúde para o melhor controle da HAS, uma vez que há um
maior controle da patologia entre aqueles que apresentam maior conhecimento sobre a
doença4. Neste contexto de morbidade, nos processos de atenção a população em geral e em
1
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particular a grupos de mulheres, pode-se utilizar do instrumento da educação de risco, como
estratégia de prática da Enfermagem em Saúde Coletiva no foco da Saúde do Trabalhador.
OBJETIVOS: Desenvolver uma intervenção educativa em mulheres artesãs e identificar o
conhecimento de mulheres artesãs sobre fatores relacionados à HAS. METODOLOGIA:
Trata-se de uma intervenção educativa, realizada no Órgão Gestor de Mão-de-Obra –
OGMO/Rio Grande. Participaram esposas/companheiras de trabalhadores portuários avulsos
do Porto do Rio Grande, que integram um grupo de artesanato organizado pelo OGMO. A
ação surgiu da parceria do Laboratório de Estudos de Processos Socioambientais e Produção
Coletiva de Saúde – LAMSA com o órgão, que identificou entre as artesãs a ocorrência de
sinais e sintomas de HAS. A ação foi realizada em outubro de 2014, durou em média 5 horas,
e foi desenvolvida em quatro etapas: a primeira foi a aferição da pressão arterial, seguida do
registro dos valores nas carteiras de controle da hipertensão das artesãs. Na segunda etapa, foi
realizada a distribuição de um questionário pré-teste, no qual as trabalhadoras responderam a
dez questionamentos a respeito da HAS, com a finalidade de identificar o conhecimento
prévio sobre estas patologias pelas trabalhadoras. As questões eram dicotômicas, ou seja, as
opções de resposta eram ‘sim’ e ‘não’. Em seguida do pré-teste, iniciou-se a terceira etapa que
compreendeu a discussão audiovisual sobre a HAS, em que se abordaram as questões do préteste e discutiram-se os conceitos ainda não bem esclarecidos entre as trabalhadoras. E
finalizando, na quarta etapa as trabalhadoras preencheram a um pós-teste, contido das mesmas
questões do pré, e que objetivou perceber a apreensão da temática discutida na intervenção.
Esta atividade integra o projeto intitulado “Produção de Saúde, Riscos e Doenças
Ocupacionais – Estudo integrado em diferentes ambientes de trabalho”, o qual foi
devidamente submetido à aprovação do Comitê de Ética na Pesquisa em Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande – FURG, obtendo aprovação, conforme o Parecer nº
109/2010. RESULTADOS: Participaram da intervenção 11 trabalhadoras, que apresentavam
média de idade de 55,1 anos (DP= 16,3), com idade mínima de 14 anos e máxima de 78 anos.
Nove trabalhadoras (81,8%) utilizavam medicamentos de uso contínuo, sendo sete (63,3%)
com uso de medicamentos anti-hipertensivos. Quanto aos hábitos pessoais, apenas uma
trabalhadora era tabagista (9,1%). Nos resultados dos pré e pós testes, apenas em uma questão
houve diminuição na apreensão do conhecimento, quando sete (63,6%) trabalhadoras
acertaram a resposta no pré-teste, e no pós-teste, cinco (41,7%) trabalhadoras acertaram. As
questões que apresentaram maior número de acertos no pré-teste foram as relacionadas à
ocorrência de AVC devido à hipertensão, com 11 (91,7%) acertos, e o excesso de peso como
fator desencadeador da HAS, também com 11 (91,7%) acertos. Já no pós-teste, cinco questões
tiveram a totalidade de acertos, as mesmas duas anteriores, as relacionadas aos fatores
psicológicos/familiares como influenciadores da pressão arterial. DISCUSSÃO: O aumento
do conhecimento em relação à HAS tem sido associado com uma melhor adesão
medicamentosa, a melhores respostas a programas de intervenção comportamental e melhor
controle da PA4. Identificou-se que as trabalhadoras apresentavam conhecimento prévio a
respeito da HAS, o que pode ser justificável pelo número significativo de portadoras da
doença, já usuárias de medicamentos anti-hipertensivos. Desta forma, apresentaram
conhecimentos sobre a influência da HAS no AVC e a importância da manutenção do peso
ideal para evitar a hipertensão. Tratam-se de questões bastante discutidas na população em
geral, como mostra pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, em que a maioria dos
participantes já obtinham conhecimento satisfatório com relação à HAS5. O único
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questionamento que apresentou diminuição no conhecimento pós atividade educativa foi a
questão relacionada a alimentos que controlam os níveis de glicose. Como a questão
apresentava sentido negativo, ditado pelo termo ‘Nenhum’, acredita-se que se provocou um
entendimento inadequado do questionamento. A temática da glicose foi apresentada às
trabalhadoras devido à patologia estar comumente associada à hipertensão, sendo importante
frisar que a alimentação saudável é importante na prevenção da obesidade e de muitas
doenças, como a HAS6. CONCLUSÕES: Desta forma, conclui-se que as trabalharas artesãs
apresentavam um conhecimento prévio a respeito da HAS, comprovado pelas respostas
corretas anteriores à explanação dinâmica da temática, sendo então este conhecimento
ampliado e fortalecido através da intervenção educativa realizada. Desta forma, indica-se a
realização destes tipos de intervenção em saúde, que promovem maior reflexão do
participante para a realização de ações para seu autocuidado, promovendo a saúde.
IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Diante deste trabalho, percebe-se o papel da
enfermagem na construção do conhecimento em saúde para a implementação de ações de
autocuidado, destacando a importância de ampliar as ações educativas sobre a HAS, tão
prevalente ainda na população brasileira, principalmente entre mulheres, com o intuito de
contribuir para a melhoria e promoção da qualidade de vida da população.
DESCRITORES: Saúde do Trabalhador. Cuidados de Enfermagem. Hipertensão.
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6.7 CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE
INSUFICIÊNCIA RENAL - UM ESTUDO DE CASO
Émilen Vieira Simões1; Jordana da Fonseca Gautério2; Suelen Gonçalves de Oliveira3;
Carmem Carballo Dominguez4
Introdução: A insuficiência renal resulta quando os rins não são capazes de remover os
produtos de degradação metabólica do corpo ou de realizar as funções reguladoras. As
substâncias normalmente eliminadas na urina acumulam-se nos líquidos corporais em
consequência da excreção renal comprometida, e levam a uma ruptura nas funções endócrinas
e metabólicas, bem como a distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. A insuficiência renal
é uma doença sistêmica e consiste na via final comum de muitas diferentes doenças do rim e
do trato urinário1. Os tratamentos alternativos para insuficiência renal além da medicação
estão a diálise e o transplante de rim. O transplante de órgãos tem um aumento importante, o
de rins de 920 em 1988 aumentou para 4630 em 2010, tendo uma incidência significativa. A
nível nacional, o programa de transplantes é coordenado pelo Sistema Nacional de
Transplantes (SNT), órgão localizado no Ministério da Saúde (MS), em Brasília, e
regulamentado pela Lei nº 9.434 de 04 de fevereiro de 1997. O SNT credencia equipes e
hospitais para a realização de transplantes, define o financiamento e portarias que
regulamentam todo o processo, desde a captação de órgãos até o acompanhamento dos
pacientes transplantados2. Pacientes com longa permanência de internação em ambientes
hospitalares, estão suscetíveis a contrair bactérias. A bactéria KPC (Klebsiella Pneumoniae
Carbapenemase), um patógeno emergente, com graves implicações de controle clínico e
infecção. A “super bactéria”, foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos, em 2000,
depois de ter sofrido uma mutação genética, que lhe conferiu resistência a múltiplos
antibióticos e a capacidade de tornar resistentes outras bactérias. Essa característica pode estar
diretamente relacionada com o uso indiscriminado ou incorreto de antibióticos. A transmissão
ocorre em ambiente hospitalar, através do contato com secreções do paciente infectado, desde
que não sejam respeitadas normas básicas de desinfecção e higiene. A KPC pode causar
pneumonia, infecções sanguíneas, no trato urinário, em feridas cirúrgicas, enfermidades que
podem evoluir para um quadro de infecção generalizada, muitas vezes, mortal. Pessoas
debilitadas, com doenças crônicas e imunidade baixa ou submetidas a longos períodos de
internação hospitalar (dentro ou fora da UTI) correm risco maior de contrair esse tipo de
infecção3. Objetivo apresentar um estudo de Caso Clínico de um paciente do sexo masculina
com 39 anos, o qual teve como patologia inicial a Insuficiência Renal, como tratamento o
transplante e a diálise, bem como suas complicações na recuperação pós cirúrgica e os
cuidados de enfermagem aplicados a ele. Metodologia: O estudo de caso foi realizado na
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unidade de clínica médica de um hospital do extremo sul do Rio Grande do Sul, entre os dias
28 de março de 2016 a 15 de abril de2016. Para desenvolver o Estudo de Caso Clínico foram
realizadas algumas etapas. Primeiramente, foi escolhido o Caso Clinico, optou-se pela
patologia Insuficiência Renal, devido ao nível de complexidade da patologia, as complicações
que surgiram na recuperação do paciente e aos diagnósticos diferenciados que a patologia de
origem desencadeou. Após esta etapa foi realizado o Histórico de enfermagem, o que constitui
uma das etapas iniciais do Processo de Enfermagem. Logo realizou-se uma Revisão de
Literatura a respeito da doença. Retornou-se para o prontuário do paciente para
compreendermos melhor o caso clínico. Por fim foram realizados os diagnósticos de
enfermagem bem como as condutas de enfermagem. Resultados: foi possível identificar que
após ser submetido ao transplante renal há quatro meses, o paciente mantém conduta de
dialisar sob a orientação médica, com fístula em membro superior esquerdo, edema cacifo +4.
Apresentando prurido em face e couro cabeludo, tosse seca, com leve esforço respiratório.
Eliminações vesicais presentes 1 vez ao turno, sem saber informar o volume. Realizado coleta
para exames laboratoriais confirmando anemia, aumento da uréia, hepatite aguda com
aumento de transaminases, bacteriúria intensa, proteína++++ sangue++, com KPC, coletado
por swab retal em internação em Porto Alegre, sensível apenas para Polimixina B. Certos
cuidados a enfermagem deve implantar para os profissionais de saúde como: à higienização
das mãos, assim como os visitantes, além de utilizar luvas e máscaras e avental para uma
prevenção mais efetiva. Diagnósticos de enfermagem: Risco de desequilíbrio eletrolítico
relacionado a insuficiência renal. Eliminação urinária prejudicada relacionada por infecção no
trato urinário evidenciado pela freqüência. Perfusão tissular periférica ineficaz relacionada a
conhecimento deficiente do processo da doença evidenciado por edema. Risco de infecção
relacionado a procedimentos invasivos. Risco de integridade da pele prejudicada relacionada
a circulação prejudicada. Conduta de enfermagem: Realizar controle de diurese, registrar o
volume e características. Realizar controle hídrico rigoroso. Providenciar medidas de conforto
no membro superior afetado. Observar sinais flogísticos no acesso venoso realizar troca se
necessário ou conforme protocolo da unidade. Orientado quanto à higiene das mãos/unhas
amparadas, evitando danificar a barreira da pele. Discutido com a equipe médica medidas
para diminuição da tosse, e do prurido. Orientado a elevar a cabeceira quando crises de tosse
persistentes, e ingerir pequeno volume de líquido para fluidificar secreções. Mantida condutas
de isolamento de contato, conforme protocolo da instituição. Discussões: o controle rigoroso
com exames laboratoriais auxilia no tratamento da doença, a presença de proteína na urina é
um sinal positivo para o acompanhamento deste paciente ainda na atenção básica4. A anemia
é outra complicação da doença. Pesquisa corrobora com os achados como prurido, esforço
respiratório/dispnéia, e os cuidados com acesso vascular no tratamento da insuficiência renal5.
O isolamento de pacientes com suspeita de contaminação e a preocupação com a limpeza dos
locais é outra questão importante para evitar a disseminação da bactéria com expressão do
fenótipo KPC nas unidades de tratamento intensivo ou nos locais de atendimento.
Contribuições/Implicações para enfermagem: Devido a complexidade do caso, a equipe de
enfermagem teve que buscar aprofundamento teórico para poder implantar um plano de
cuidados para o paciente. É necessário olhar para o paciente como um todo e não se adeter
somente a patologia inicial. O profissional enfermeiro deve atentar para as queixas do
paciente, sinais e sintomas que surgem durante a internação, pra prevenir junto com a equipe
multiprofissional maiores complicações. Assim, conclui-se a importância da assistência de
139

enfermagem, para tomadas de decisões e para o planejamento dos cuidados, fatores que
influenciam no resultado positivo para o tratamento e recuperação do paciente com
insuficiência renal.
Descritores: Insuficiência renal. Transplante renal. Enfermagem.
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6.8 NORMATIVAS ACERCA DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO
BRASIL

REGULATIONS ABOUT THE ORGAN AND TISSUE TRANSPLANTS IN BRAZIL
Munique Pimentel Gomes1; Lorrane Nogueira de Carvalho2; Bárbara da Silva Gama3; Cintia
Camila Santos de Souza Costa4; Luciana Martins Santos5; Diéssica Roggia Piexak6

Resumo: Enfermeiros estão inseridos no contexto de captação e transplante de órgãos e
tecidos e na realização dos cuidados de enfermagem perioperatórios. Assim, objetiva-se
instrumentalizar enfermeiros e estudantes de enfermagem acerca das normativas que regem os
transplantes de órgãos e tecidos no Brasil. Trata-se de uma revisão de literatura, realizada em
abril de 2016, por meio de leitura minuciosa de estudos que abordavam a temática e de
documentos que regulamentam o processo de transplante e doação. Como resultado destacase que, a implantação de políticas específicas para transplante e doação, tem início a partir de
1997, com a Lei nº 9.434, com isso o Conselho Federal de Enfermagem regulamenta a ação
da equipe de enfermagem nesse contexto. Conclui-se que foi possível conhecer as normativas
referentes ao processo de transplante e doação no Brasil, as quais fornecem subsídios para o
trabalho da equipe de enfermagem, a qual desempenha cuidados essenciais para o sucesso do
transplante e qualidade de vida dos pacientes.
Descritores: Legislação como Assunto. Transplante. Enfermagem.
Abstract: Nurses are placed in the context of collection and transplantation of organs and
tissues and the achievement of perioperative nursing care. Thus, the objective is to equip
nurses and nursing students about the regulations governing the transplantation of organs and
tissues in Brazil. This is a literature review, held in April 2016, through close reading studies
that addressed the issue and documents regulating the process of transplantation and donation.
As a result it is emphasized that the implementation of specific policies for transplantation
and donation starts from 1997 with Law No. 9,434, thus the Nursing Federal Council
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regulates the action of the nursing staff in this context. It was concluded that it was possible to
know the regulations concerning the transplantation process and donation in Brazil, which
provide subsidies for the work of the nursing team, which plays essential care for transplant
success and quality of life of patients.
Keywords: Legislation as Topic. Transplants. Nursing.
INTRODUÇÃO

Desde os anos de 1950 o transplante de órgãos e tecidos, no Brasil, tem sido utilizado
como alternativa de tratamento para diversas doenças crônicas que acometem o indivíduo de
forma irreversível. Os transplantes objetivam melhorar a qualidade de vida desses indivíduos,
reabilitando-os para as atividades laborais, bem como para o convívio social1. Para o
Ministério da Saúde (MS) esse procedimento consiste na reposição de um órgão ou tecido de
um indivíduo doente por outro órgão ou tecido de um doador, vivo ou não2.
Essa temática vem sendo objeto de estudo de diversos pesquisadores, considerando o
crescente número de transplantes no país. Tal fenômeno se deve ao incentivo do MS à criação
de novos centros transplantadores, aumento de equipes de captação de órgãos, assim como na
identificação de potenciais doadores. Mesmo com esse cenário positivo ainda há o desafio de
atender ao grande número de pessoas que se encontram na lista de espera3.
De acordo com dados estatísticos do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), em
2015 foram realizados 23.666 transplantes no Brasil. Porém, até fevereiro de 2016, ainda
existiam 39.181 pessoas na lista de espera por um transplante4. E ainda, segundo dados da
Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), foram observados diminuições nas
taxas de potenciais doadores e de doadores efetivos quando comparados ao ano de 20145.
Em virtude do grande volume de pessoas na lista de espera, das complexidades e
especificidades existentes nesse processo, torna-se necessário à existência de diretivas que
norteiem as práticas assistenciais do transplante. No Sistema Único de Saúde (SUS) distintas
entidades governamentais participam do seu processo regulamentador. Diferentes atos
normativos respaldam o funcionamento dos serviços ofertados dentro dessa esfera, garantindo
o acesso equânime, universal e integral à saúde.
O Brasil é o segundo país do mundo em número de transplantes e, para consolidar essa
conquista, são imprescindíveis as atuações do MS, dos governos federal, estadual e municipal,
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instituições de saúde, assim como, do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho
Federal de Enfermagem (COFEN), durante todo o processo de doação e transplante6. Para
isso existem normativas que garantem a legitimação por meio de leis, decretos, resoluções e
portarias. Essas são responsáveis por regulamentar e orientar a identificação, notificação,
captação e transplante de órgãos e tecidos. Dessa forma, organizam-se as práticas assistenciais
e os órgãos responsáveis por sistematizar o processo que envolve os transplantes, a nível
nacional, estadual e regional.
Nessa perspectiva, destaca-se que os enfermeiros estão inseridos no contexto de
captação e transplante de órgãos e tecidos, assim como, na realização dos cuidados de
enfermagem perioperatórios com doadores (vivos ou não) e receptores, exigindo o
conhecimento desses acerca das normativas que regulamento todo o processo. Portanto, tornase de suma importância à instrumentalização de enfermeiros e de estudantes de enfermagem
frente às normativas de transplante/doação de órgãos e tecidos no Brasil. A partir disso,
espera-se um cuidado específico, legalizado e com qualidade aos pacientes transplantados, aos
doadores, potenciais doadores e suas famílias.

OBJETIVO

Instrumentalizar enfermeiros e estudantes de enfermagem acerca das normativas que
regem os transplantes de órgãos e tecidos no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, realizada em abril de 2016. Deu-se através de
buscas em páginas eletrônicas de órgãos governamentais e leitura minuciosa de estudos
nacionais que abordavam a temática, bem como documentos nacionais que regulamentam e
orientam o processo de transplante e doação de órgão e tecidos, a saber: Lei nº 9.434, de 4 de
fevereiro de 1997, a qual dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá outras providências; Decreto nº 2.268, de 30 de
junho de 1997, que regulamenta a Lei nº 9.434/97; Lei nº 10.211, de 23 de março de 2001,
143

que altera dispositivos da Lei nº 9.434/97; Portaria nº 2.600, de 21 de outubro de 2009, a qual
aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes.
E ainda documentos que normatizam a assistência da equipe médica e de enfermagem
nesse contexto, a saber: Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.480, de 21
de agosto de 1997, que normatiza a determinação de morte encefálica; E, a Resolução do
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 292, de 07 de junho de 2004, que normatiza a
atuação do enfermeiro na captação e transplante de órgãos e tecidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A implantação de uma política específica para o transplante e doação de órgãos e
tecidos, tem início no ano de 1997, quando a Lei nº 9.434 entra em vigor, dispondo sobre a
remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano, em vida ou post mortem, para fins de
transplante e tratamento, sendo ambos os procedimentos gratuitos. E ainda assim, esse
método terapêutico só poderá ser realizado por estabelecimento de saúde público ou privado,
e por equipes médicas cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão
de gestão do SUS7.
Conforme o Art. 3º do capítulo II, dessa mesma lei, a retirada de órgãos ou tecidos de
doadores mortos, só deve ser realizada após confirmação do diagnóstico de morte encefálica,
devendo ser constatada e registrada por dois médicos, os quais não devem pertencer à equipe
de remoção e transplante, nesse caso será permitida a presença de médico de confiança
dos familiares do falecido para a comprovação e atestação da morte encefálica7.
Nesse contexto, o CFM estabeleceu a Resolução 1.480/97, definindo o conceito de
morte encefálica e estabelecendo que a mesma deva ser irreversível e de causa conhecida,
sendo atestada mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos
previamente8.
O diagnóstico de morte encefálica consiste em parada circulatória e respiratória
irreversível de todas as funções cerebrais e do tronco encefálico, sendo diagnosticada através
de exames clínicos como: ausência de resposta à dor; ausência de reflexo óculo-motor;
ausência de reflexo óculo-vestibular e exames complementares como eletroencefalograma;
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angiografia cerebral e dopller transcraniano. Estes exames devem ser realizados duas vezes
durante intervalos de tempo variáveis de acordo com a faixa etária: para recém-nascidos de
sete dias a dois meses incompletos - 48 horas; dois meses a um ano incompleto - 24 horas; um
ano a dois anos incompletos - 12 horas; e em maiores de dois anos 6 horas8.
No ano de 2001 a Lei nº 10.211 altera dispositivos da Lei nº 9.434, regulamentando a
retirada de órgãos e tecidos de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade
terapêutica, dependerá da autorização do cônjuge ou parente, maior de idade, firmado em
documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte. Após a remoção,
o mesmo será recomposto condignamente para ser entregue, aos parentes ou seus
responsáveis legais para sepultamento9. Importante ressaltar que, é proibida a remoção post
mortem de órgãos, tecidos ou partes do corpo de pessoas não identificadas e fica determinado
à obrigatoriedade de que todos os estabelecimentos de saúde notifiquem o diagnóstico de
morte encefálica realizado em pacientes por eles atendidos às centrais de notificação, captação
e distribuição de órgãos e tecidos da região onde ocorrer7.
Para doadores vivos a Lei nº 9.434/97 permite à pessoa juridicamente capaz, de doar
gratuitamente seus órgãos, tecidos e partes do corpo, para fins terapêuticos ou para
transplantes em cônjuge, parentes consanguíneos ou em qualquer outra pessoa, mediante
autorização judicial7. O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de
testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada, podendo
ser revogada a qualquer momento, e só será permitido o ato da doação se for órgãos duplos,
de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do
doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e que não represente grave
comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e que não cause mutilação ou
deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente
indispensável à pessoa receptora7.
Com base na Lei nº 9.434/97, o Decreto nº 2.268/97 organiza o Sistema Nacional de
Transplantes (SNT) o qual desenvolve o processo de captação e distribuição de órgãos e
tecidos, sistematizando o cadastro único dos receptores, esclarecendo que existe uma ordem e
que a mesma é supervisionada pelo Ministério Público. Nessa lista, os receptores são
separados por órgãos, tipo sanguíneo, e outras especificações técnicas10.
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O transplante só poderá ser realizado com o consentimento expresso do receptor, este
devidamente inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade
e os riscos do procedimento. Nos casos em que o receptor seja juridicamente incapaz ou cujas
condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o
consentimento será dado por um de seus pais ou responsáveis legais10.
Conforme o Decreto nº 2.268/97 deve haver unidades executivas das atividades do
SNT, as Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDO), as mesmas
interligadas ao Poder Público10. As CNCDOs são responsáveis, dentre outras atividades, por
gerenciar as Organizações de Procura de Órgãos (OPO), que de acordo com a Portaria nº
2.600/09, têm como atribuição principal organizar a logística da procura de doadores de
órgãos e tecidos nos hospitais localizados na sua área de atuação que são definidos por
critérios geográficos e populacionais11.
A OPO deverá contar obrigatoriamente, com um médico coordenador, além de
enfermeiros e agentes administrativos, devendo todos os seus profissionais de nível superior
possuir experiência comprovada em áreas de cuidados a pacientes críticos, diagnóstico de
morte encefálica, triagem de doadores e entrevista com familiares de potenciais doadores,
ainda poderão integrar a OPO equipes especializadas de retirada multiorgânica e/ou
multitecidos11.
O setor da OPO tem por dever articular-se com as equipes médicas dos diversos
hospitais, especialmente das Unidades de Tratamento Intensivo e Urgência e Emergência,
sempre buscando identificar os potenciais doadores, com o compromisso de viabilizar a
realização do diagnóstico de morte encefálica, respeitando os critérios descritos na Resolução
do CFM. Além disso, deve notificar e promover o registro de todos os casos com diagnóstico
estabelecido de morte encefálica, mesmo daqueles que não se tratem de possíveis doadores de
órgãos e tecidos ou em que a doação não seja efetivada, tendo sempre o registro dos motivos
da não doação11.
A respeito das famílias doadoras, a OPO deve promover e organizar ambientes e
rotinas para o acolhimento a essas famílias antes, durante e depois de todo o processo de
doação no âmbito dos hospitais, participando das entrevistas familiares, quando solicitada
pelo estabelecimento de saúde de sua área de atuação11.
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Para que todo o sistema de captação e doação de órgãos e tecidos ocorra de forma
segura, a OPO deverá articular-se com as respectivas CNCDOs, Comissão Intra-Hospitalar de
Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTTs) e bancos de tecidos de sua
região. Essa rede de setores tem a incumbência de organizar o processo de doação e captação
de órgãos e tecidos, orientar e capacitar o setor responsável, capacitar multiplicadores sobre
acolhimento familiar, morte encefálica e manutenção de doadores e demais aspectos do
processo de doação/transplantes de órgãos, tecidos, células ou partes do corpo, devendo
manter os registros de suas intervenções e atividades diárias atualizadas, apresentar
mensalmente os relatórios de produção à CNCDO e registrar cada processo de doação na Ata
do Processo Doação/Transplante11.
Além disso, deverão executar em conjunto e de maneira cooperativa, ações de
educação, divulgação e promoção da doação, incluindo as relativas aos transplantes de
células-tronco, visto que estes setores serão corresponsáveis pelo desempenho da rede de
atenção à doação de órgãos11.
Dentro do processo de doação e transplante de órgãos e tecidos, a atuação do
enfermeiro é considerada essencial, visto que o mesmo é o responsável por planejar, executar,
coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de Enfermagem prestados aos doadores e
receptores de órgãos e tecidos12. Dessa maneira o exercício da enfermagem nesse contexto é
normatizado pela Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 292/04, sendo
incumbência do enfermeiro, notificar a existência de um potencial doador as CNCDOs,
orientar o receptor/doador e seus familiares acerca da excepcionalidade e os riscos do
procedimento12.
A Resolução do COFEN nº 292/04 em conjunto com a Lei 9.434/97, diz que o
enfermeiro deve solicitar ao receptor/doador ou responsável legal, o consentimento livre e
esclarecido após orientação e leitura da autorização, informando-o que durante qualquer etapa
do processo pode haver desistência do procedimento7,12. E ainda, o enfermeiro tem a
incumbência de aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao doador e
receptor em todas as fases do processo de captação, doação e transplante de órgãos e tecidos,
seja a nível ambulatorial ou intra-hospitalar12.
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Nesse entendimento, destaca-se a importância da utilização da North American
Nursing Diagnosis Association (NANDA International), para a identificação dos diagnósticos
de enfermagem e a partir desses o desenvolvimento do plano e prescrições de cuidados de
enfermagem, estimulando o paciente ao autocuidado. Além disso, deve-se enfatizar que o
enfermeiro é responsável por elaborar o plano de alta e realizar acompanhamento
ambulatorial após alta hospitalar, de acordo com as necessidades do receptor/doador 12.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desse estudo foi possível conhecer e compreender as normativas que regem o
transplante e doação de órgãos e tecidos no Brasil, bem como das resoluções que conduzem
as práticas assistenciais da equipe de enfermagem dentro desse processo.
Dessa forma, torna-se essencial à conscientização e a capacitação dos profissionais de
saúde envolvidos no processo de identificação, notificação, captação e transplante de órgãos e
tecidos, bem como, o conhecimento específico dos cuidados e condutas necessárias após a
consolidação do transplante. Nessa perspectiva, enfatiza-se o trabalho da equipe de
enfermagem e principalmente a atuação do enfermeiro clínico e do enfermeiro coordenador
de transplantes, profissionais responsáveis por cuidados essenciais para o sucesso do
transplante e qualidade de vida dos pacientes.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM
Esse estudo proporciona ao profissional da área de enfermagem, bem como, aos
estudantes do curso de enfermagem a instrumentalização acerca das diretivas que regem o
processo de transplante e doação de órgãos e tecidos no Brasil.
Ao inteirar-se a respeito das legislações o profissional de enfermagem garante seu
respaldo legal, proporciona melhora na qualidade da assistência, sabendo que a mesma deve
ser diferenciada, como também viabiliza a participação do enfermeiro em outros ambientes de
trabalho, podendo garantir a integralidade do serviço por conhecer as áreas responsáveis pela
sistematização do transplante e doação de órgãos e tecidos.
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6.9 O VIVER COM DIABETES MELLITUS
Camila Magroski Goulart Nobre1; Giovana Calcagno Gomes2;Fabiele Dias Dresch3;

INTRODUÇÃO: O Diabetes mellitus (DM) é um grupo heterogêneo de distúrbios
metabólicos que apresenta em comum à hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na
ação da insulina, na secreção de insulina ou em ambas1. Uma epidemia de DM está em curso.
Estima-se chegar a 300 milhões de pessoas com DM em 2030. Cerca de dois terços desses
indivíduos vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia tem maior intensidade2. A
vivência com o DM exige adaptação psicológica, física e social. O tratamento requer cuidados
diários para evitar complicações, pois é contínuo, sem perspectiva de cura e requer mudanças
no modo de viver. O enfermeiro assume um papel importante na prevenção e controle da
doença, particularmente no que diz respeito à educação em saúde, pois é um dos profissionais
responsáveis em prover orientações e esclarecimentos de possíveis dúvidas. Realiza
orientações relativas a vários temas, como o cuidado do pé diabético, uso adequado de
calçados e cuidados na aplicação de insulina. Assim, precisa conhecer o viver da pessoa com
DM para poder estabelecer um plano terapêutico adequado3. OBJETIVO: Conhecer o
processo de viver do diabético a partir do diagnóstico de DM. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo descritivo e exploratório de natureza qualitativa. Teve como cenário o Centro
Integrado de Diabetes (CID) e a Unidade de Clínica Médica (UCM) de um Hospital
Universitário (HU) localizado no sul do Brasil. Participaram 20 pessoas com DM que
aceitaram participar do estudo, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Atenderam aos seguintes critérios de inclusão: ser pessoa com DM e ter mais de dezoito anos.
Foram excluídas pessoas com DM que conheçam seu diagnóstico há menos de seis meses. Os
dados foram coletados no primeiro semestre de 2015 por meio de entrevistas semiestruturadas
operacionalizadas através de um roteiro com perguntas acerca do seu processo de viver com
DM, após foram submetidos à Análise de Conteúdo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa sob o parecer nº 27/2015. RESULTADOS: Verificaram-se como
mudanças restrições alimentares, necessidade de realizar exercícios físicos e usar
medicamentos. Procuram adquirir bons hábitos. Referiram dificuldades de controlar a
glicemia, na aceitação do diagnóstico e na realização do tratamento. Passam a se ver como
uma pessoa com dificuldades, restrições e diferente. Alguns negam a doença. Apresentam
medo da amputação e da necessidade do uso de insulina. Sua rede de apoio social é restrita à
família, à rede básica e ao hospital. Realizam seu autocuidado, quando instrumentalizados.
DISCUSSÃO: A mudança de hábitos que um diabético precisa adotar diante da nova situação
de saúde deve ser reconhecida e incorporada às mudanças necessárias no seu hábito de vida, o
que muitas vezes pode estar associado a mudanças que precisam ser respeitadas, de acordo
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com o preparo de cada um. Reconhece-se que a adesão do paciente ao plano alimentar é um
dos maiores desafios encontrados, em decorrência da complexidade que envolve o
comportamento alimentar. Essas diferentes orientações vão além de simples decisões sobre
comer alguns alimentos específicos ou não, e estão intimamente ligados a hábitos e rotinas,
prazer e relacionamentos. Com relação ao controle da DM, este resultado leva-nos à reflexão
sobre o papel da equipe no atendimento ao paciente com diabetes. Ressalta-se a importância
do atendimento ser realizado por uma equipe multiprofissional. A presença de profissionais da
área de nutrição, enfermagem, psicologia, educação e educação física poderia melhorar
consideravelmente a qualidade do controle glicêmico e principalmente da qualidade de vida
desses pacientes. Com relação aos medos e sentimentos apresentados a partir do diagnóstico
de DM, alguns apresentaram a negação ao mostrar uma visão otimista em relação á
amputação ou então referindo que enjoou de doces. No que diz respeito às complicações, o
medo foi um sentimento que apareceu associado à possibilidade do seu surgimento, estes
estão relacionados á amputação e a necessidade de uso de insulina. Apesar do medo ser um
sentimento negativo, pode estimular o autocuidado, como forma de evitar o aparecimento
destas complicações. Discutindo esse aspecto, percebeu-se a necessidade dos usuários de
aprender mais sobre o diabetes mellitus. Com relação à rede de apoio social da pessoa com
DM, alguns participantes referiram que os cuidados são realizados por seus familiares em
geral. Destaca-se a importância da família como componente de motivação para a adesão
terapêutica, uma vez que o apoio e a participação familiar repercutem positivamente para a
melhoria das condutas de autocuidado. A vida familiar acaba por influenciar a tomada de
decisão quanto ao seguimento das recomendações, levando, pois, o paciente se reorganizar
para a obtenção do controle metabólico. É de suma importância o enfermeiro considerar a
família como partícipe do processo. Outros relataram que a rede de apoio que utilizam é a
rede básica e o hospital. Ao imaginarmos-nos em situação de dor, sofrimento ou desconforto,
nos questionamos, quase simultaneamente, aonde buscar alento. É inerente ao ser humano.
Sofrer, padecer de algum mal ou simplesmente suspeitar que se está doente acende no nosso
cérebro um sinal de alerta e nos remete quase involuntariamente á figura do hospital como um
local adequado para resolver os nossos problemas. Também relataram que o cuidado com o
DM é realizado por eles mesmos. Evidencia-se a responsabilidade dos profissionais que
atendem esses clientes para que abandonem a prática prescritiva centrada na transmissão de
informações destinadas à mudança de comportamento, que na maioria das vezes não
acontece, para uma prática educativa que tenha como objetivo a autonomia do cliente para
que possa aderir ao autocuidado evitando as complicações. CONCLUSÕES: Os dados do
estudo possibilitam concluir que o viver da pessoa com DM, a partir do recebimento do
diagnóstico, é complexo. O DM causa intensas mudanças em seu processo de viver, submeteos ao enfrentamento de muitas dificuldades e sua rede de apoio social é restrita.
CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: O papel da enfermeira
no seu cuidado sugere o planejamento de um programa educativo que demande a adoção de
estratégias educacionais diversificadas, com uso bem dosado de recursos motivacionais,
considerando que a doença crônica é para toda a vida.
Descritores: Diabetes mellitus. Assistência à Saúde. Enfermagem.
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7 SAÚDE DA MULHER
7.1 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO SOB A ÓTICA ECOSOCIOCULTURAL

Cristiane Amarijo1; Aline Belletti Figueira2; Diego Vasconcelos Ramos3; Alex Sandra Ávila
Minasi4; Edison Luiz Devos Barlem5
RESUMO: Introdução: este trabalho tem como base a necessidade de discutir a prática da
violência doméstica por meio de uma abordagem ecossistêmica. Objetivo: propôs-se refletir a
respeito das influências socioecoculturais no que se refere a violência doméstica contra a
mulher, visto as dificuldades do cenário atual. Metodologia: estudo teórico-reflexivo
embasado na análise crítica e leitura interpretativa da bibliografia relacionada a temática.
Resultados e Discussão: ao relacionar a violência doméstica contra a mulher com o
pensamento ecossistêmico, foi possível compreender a necessidade de executar ações
intersetoriais voltadas às mulheres vítimas de violência doméstica. Considerações finais:
qualificando os profissionais de diferentes setores para o desenvolvimento de um olhar
ecossistêmico sobre essa população, torna-se possível fomentar discussões acerca das
políticas públicas de proteção às mulheres, como também melhorias nas práticas assistências,
fortalecendo a rede no que se refere a garantia dos direitos às mulheres vítimas de violência.
Descritores: Violência Doméstica. Enfermagem. Ação Intersetorial.
ABSTRACT: Introduction: this work is based on the need to discuss the practice of domestic
violence through an ecosystem approach. Objective: proposed to reflect on the
socioecoculturais influences with regard to domestic violence against women, given the
difficulties of the current scenario. Methodology: theoretical-reflexive study grounded in a
critical and interpretative reading of related thematic bibliography. Results and Discussion: to
relate to domestic violence against women with the ecosystem thought it was possible to
understand the need to implement intersectoral actions to women victims of domestic
violence. Final Thoughts: qualifying professionals from different sectors for the development
of an ecosystem perspective on this population, it is possible to foster discussions about
1 Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Enfermeira; Doutoranda do Programa de Pós-graduação em
Enfermagem PPGENF/FURG; Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde/NEPES.
E-mail: cristianeamarijo@yahoo.com.br
2 Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Enfermeira; Doutoranda do Programa de Pós-graduação em
Enfermagem PPGENF/FURG; Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde/NEPES.
E-mail: alinebelletti@gmail.com
3 Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Graduando de Enfermagem pela Escola de Enfermagem/FURG;
Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde/NEPES. E-mail:
dvascncelosramos@yahoo.com.br
4 Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Graduanda de Enfermagem pela Escola de Enfermagem/FURG;
Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde/NEPES. E-mail: alexminasi@bm.rs.gov.br
5Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Enfermeiro; Doutor em Enfermagem; Integrante do Núcleo de
Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde/NEPES. E-mail: ebarlen@gmail.com

154

public policies to protect women, as well as improvements in practices assists, strengthening
the network with regard to guarantee the rights of women victims of violence.
Descriptors: Domestic Violence. Nursing. Intersectoral Action.
INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher consiste em qualquer ação ou conduta, baseada no gênero,
que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito
público como no privado1. Ocorre em diferentes cenários, desconsiderando diferenças
socioeconômicas, idade, grau de instrução ou cor de pele2.
A Lei Nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha (LMP),
define violência familiar como aquela praticada por pessoa com laço consanguíneo ou que se
considere aparentada, e violência doméstica a praticada no espaço de convívio permanente de
pessoas, independentemente de vínculo familiar1. As formas de violência doméstica e familiar
configuradas pela LMP são: Violência Física, Psicológica, Sexual, Patrimonial e Moral.
Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo em 2010, revelou que no Brasil, a
cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas. Ainda, uma em cada cinco brasileiras já
sofreu alguma forma de violência por parte de algum homem3 sendo estes conhecidos ou
desconhecidos. A violência contra a mulher está entre as principais causas de morte da
população feminina em idade reprodutiva2.
O Brasil está em sétimo lugar no ranking dos países com mais crimes praticados
contra as mulheres. Em Porto Alegre a violência de gênero aumentou 70% comparada a 2006.
Os três primeiros meses do ano de 2013 contaram com mais de 8 mil casos, sendo que o ano
de 2012 registrou quase 12,8 mil casos. São apontados como fatores contribuintes para esse
aumento, o machismo e a falta de diálogo4. No município do Rio Grande uma pesquisa
realizada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), entre os meses de
maio a julho de 2010 revelou que dos 170 boletins de ocorrência registrados nesse período
mais de um crime era comunicado em cada ocorrência5.
Existem fatores que predispõe a violência de gênero. Dentre eles pode-se citar as
situações de vulnerabilidade, as desigualdades sociais que se configuram através do
155

desemprego, da pobreza, dos baixos salários etc. Situações estas que conferem as famílias
instabilidade financeira acarretando em transtornos familiares que podem culminar em atos
violentos6.
Por ser uma problemática complexa, multifacetada, enraizada no patriarcado que
expressa a cultura das populações, faz-se necessário adotar uma abordagem ecossistêmica em
relação à violência doméstica contra a mulher, uma vez que esta pode acarretar sérios danos à
saúde não só da vítima, mas de todos os envolvidos nas situações conflituosas e da sociedade
como um todo.

OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo refletir a respeito das influências
socioecoculturais no que se refere à violência doméstica contra a mulher.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo teórico reflexivo. Para a sua produção, selecionaram-se textos
que abordassem a visão ecossistêmica, bem como materiais acerca da violência doméstica
contra a mulher.
Realizou-se uma aproximação entre as temáticas por meio da análise crítica e leitura
interpretativa do material bibliográfico encontrado, buscando-se discutir e transcorrer sobre a
prática da violência doméstica contra a mulher, na perspectiva ecossistêmica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ENFOQUE ECOSSISTÊMICO E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
O ecossistema compreende a “comunidade de organismos integrantes de um
determinado espaço e que interagem entre si, são interdependentes, se inter-relacionam” e
influenciam-se mutuamente7. Em síntese, um ecossistema possui todos os componentes
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imprescindíveis para funcionar e sobreviver em longo prazo e é impossível cada um dos
componentes subsistir de forma isolada8.
Por contexto ecossistêmico entende-se a interação e a interdependência entre os
distintos elementos da natureza. Estes elementos reunidos em grupos formam diferentes
subsistemas que originarão sistemas maiores7.
A visão ecossistêmica considera um núcleo central rodeado por todo um ambiente
externo que se encontra em constante interação, em uma relação dinâmica. Ainda, cada
sistema social influencia e é influenciado pelas subjetividades dos seus constituintes e pelo
contexto que vivenciam. Dessa forma, fatores internos e externos influenciam sobre os
ecossistemas9.
Múltiplos subsistemas constituem um sistema. Vários sistemas originam sistemas
maiores, ou seja, suprassistemas7,10. Um sistema é delimitado, mas nunca isolado ou fechado.
Ele apresenta dependência dos demais elementos exteriores, ou seja, ao seu ambiente de
inserção11, 7. Por ser um sistema aberto, o ecossistema, constituído por vários sistemas, recebe
influências externas e mantém infinitos intercâmbios com seu ambiente7.
Analisando os núcleos familiares sob a ótica ecossistêmica, cada membro da família
(marido, esposa, filhos) representa subsistemas que interagem entre si e com o ambiente. O
conjunto formado pelos elementos representa muito mais do que os meros somatórios dos
indivíduos. Cada subsistema, por sua vez, apresenta distintas funções imprescindíveis para a
manutenção do ecossistema11.
Assim, a família é constituída por seus membros e suas interações, que, por sua vez,
representa um sistema que interage com outros sistemas/famílias, todos inseridos em um
macrossistema denominado sociedade que, encontra-se dentro de um sistema maior ou
ecossistema denominado cidade e assim por diante. Essa organização atrelada a interatividade
entre os sistemas origina uma hierarquização nos níveis de integração, característica dos
sistemas complexos11. Aproximando do sistema família, esse princípio da organização
hierárquica apresenta-se, então, da seguinte forma: indivíduos → famílias → sociedades →
cidade → Estado → País → ecossistema.
Frontier1) define sistema como sendo “um conjunto de elementos interativos do qual
emerge uma entidade global nova e, ainda, classifica os sistemas naturais como complicados e
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complexos. Entende-se por sistema complicado ou simples aquele que se pode simplificá-lo,
reduzi-lo sem que ele perca suas propriedades.
Os sistemas naturais complicados ao receberem algum tipo de intervenção apresentam
efeitos momentâneos, ou seja, resolve o problema temporariamente sem realmente modificar
a situação. Os complexos permitem uma modificação da situação a partir da intervenção,
considerando as interações que esse sistema possui uma vez que atuando sobre um dos
elementos do conjunto a repercussão acontece sobre todo o sistema11.
Os sistemas complexos, de forma distinta dos simples12, apresentam fortes
interações7,10 e são constituídos por um número grande de unidades integrantes e interrelacionadas, que conservam uma estrutura permanente e instável ao mesmo tempo. Essa
instabilidade é necessária para a auto-organização dos sistemas12, que é realizada a partir da
homeostase, ou seja, da capacidade do sistema de retornar ao seu estado de equilíbrio que
representa apenas uma das tantas propriedades que um sistema pode apresentar7.
Aproximando da temática violência doméstica contra a mulher, para que fosse
elaborada uma lei que protegesse as mulheres dos distintos crimes embasados no gênero que
elas vinham sofrendo, fez-se necessário uma “perturbação”. Ou seja, precisou que a
biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes sofresse repetidas agressões, intimidações e
tentativas de homicídio por parte de seu marido, o professor universitário Marco Antonio
Heredia Viveiros13, para se criar a lei que leva o nome dela.
A partir dessa perturbação, o Brasil se viu obrigado pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) a elaborar a Lei Maria da
Penha, o que representa uma reorganização que culminou na evolução dos direitos femininos.
Após um ano de vigência da referida Lei, os dados revelaram que houve discreta queda nos
valores de feminicídio em função da violência de gênero e que após esse registro, tornaram a
crescer rapidamente14, revelando que há a necessidade de uma nova reorganização desse
sistema.
A partir do entendimento das interações desenvolvidas pelos elementos constituintes
dos sistemas e a dependência estabelecida entre eles, infere-se que o funcionamento ou
mesmo a existência de cada um é condicionada pelos demais11. Dessa forma, desenvolver
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uma ação sobre um de seus membros, repercute sobre os outros e, consequentemente no todo,
na sociedade.
As interações que ocorrem entre os membros da família determinam a dinâmica desse
sistema familiar e cada família, por sua vez, representa um universo de práticas e
conhecimentos distintos15.
A violência doméstica contra a mulher acarreta sérias consequências para a saúde das
vítimas quer seja a nível físico ou psicológico6. A saúde é considerada um ecossistema e
devido a isso os diferentes setores devem atuar de forma integrada para que,
consequentemente, se consiga alcançar um ambiente saudável16, que refletirá em uma melhor
condição de saúde para os indivíduos.
Assim, considerar uma pessoa, de forma individual, é desconsiderar o seu contexto e
as influências que este pode produzir sobre o indivíduo e vice-versa. Não se pode entender o
ser humano sem considerar o todo16.
Essa preocupação da saúde atrelada a questões ambientais é de longa data, mas a
história do enfoque ecossistêmico da saúde ainda é recente. Os resultados gerados por essa
abordagem são mundialmente reconhecidos em virtude de sua eficácia em encontrar soluções
para distintos problemas que considerem esses dois fatores – o ser humano e o ambiente12.
O paradigma ecossistêmico objetiva o desenvolvimento de novos conhecimentos
acerca da relação entre saúde e ambiente, considerando as realidades concretas dos
indivíduos, permitindo, assim, a implantação de ações direcionadas para as pessoas que ali
vivem12. A abordagem ecossistêmica da saúde busca a integração entre os setores das ciências
naturais (estrutura e funções dos ecossistemas), das sociais (aspectos econômicos e sociais) e
da saúde (dimensão da saúde humana)17. Está embasada por três pilares: transdisciplinaridade,
participação social e equidade de gênero12,18.
A transdiciplinaridade é imprescindível para que se possa compreender a
complexidade das interações entre os fatores econômicos, sociais e ambientais12,18. Torna-se
mais relevante quando não se almeja apenas diagnosticar problemas, mas encontrar soluções
concretas para eles. Essa transdisciplinaridade envolve não somente pesquisadores, cientistas,
gestores, mas também as populações, pois reconhecem que, estes últimos, são também
sujeitos portadores de experiências, conhecimentos e expectativas12.
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A essa integração de saberes denomina-se participação social12,18, uma vez que
envolve todos os interessados em transformar as realidades através da busca de soluções para
as problemáticas relacionadas à saúde e ao ambiente. Contudo a participação social tem sido
muito confundida com a participação popular pelos pesquisadores e sua compreensão tem
sido feita de forma errônea, de forma a culpabilizar os indivíduos pelo fracasso na resolução
de seus problemas enquanto que o encontro dessa depende de distintos atores sociais e
institucionais12.
O terceiro pilar que se refere a equidade de gênero, reconhece que homens e mulheres
apresentam papéis específicos, construídos socialmente. Porém valoriza a contribuição que
cada um pode oferecer na busca de soluções para os problemas12.
Dessa forma considera-se que, saúde não representa somente a ausência de doenças,
mas engloba questões de direitos humanos, condições para ser saudável, a promoção da
saúde, dentre outras. O que se objetiva ao considerar o ser humano como parte de um
ecossistema, indissociável de seu ambiente, como um todo, é a melhoria da qualidade de
vida16.
A abordagem ecossistêmica qualifica as práticas assistenciais, transcendendo o modelo
biomédico reducionista. Todavia essa transformação no atendimento às populações depende
do preparo dos profissionais para a detecção dos problemas15. Acredita-se que a disposição
dos profissionais em romper com o modelo de assistência à saúde atual constitui um forte
aliado à implementação e consolidação do modelo ecossistêmico que vem crescendo nos
últimos anos.
Subsidiado pela abordagem ecossistêmica, o profissional abandona “a velha tradição
cartesiana de dividir, segmentar e separar” e adota um novo modelo assistencial, holístico
focado no todo e não nas partes15.
Compreender apenas a parte é insuficiente, sendo necessário criar um pensamento
contextual, sistêmico e ambiental, que leve em consideração o todo e não somente a parte de
forma isolada15. Assim, a saúde humana não pode ser considerada de forma isolada, pois
encontra-se intimamente relacionada à qualidade do ambiente em que as pessoas se
encontram inseridas. Sendo assim, para que as pessoas possam ser saudáveis, precisam
desfrutar de um ambiente saudável.
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Considerando a violência doméstica contra a mulher, o ato violento repercute sobre
todos os constituintes da família e não apenas sobre a pessoa que é violentada. Essa família
encontra-se inserida em uma sociedade permeada por regras, valores, crenças, cultura que
determinam a forma como as relações familiares serão estabelecidas.
Esse modo de convivência é perpetuado entre as gerações e são compartilhados entre
os indivíduos sociais. Assim, tem-se a influência das interações entre sistemas e
macrossistemas, ou seja, famílias e sociedade respectivamente.
A constituição das sociedades está embasada em normas que foram, ao longo dos
tempos, aperfeiçoando-se. O estabelecimento de normas percorre fases complexas e
diversificadas. Conforme as populações vão evoluindo, se especializando, modificando
conceitos e normas, seus membros devem adaptar-se a essas transformações19.
A violência contra as mulheres é uma problemática que envolve vários fatores, dentre
eles podem-se citar as questões de gênero, a cultura das populações, o sistema econômico
vigente, as relações humanas estabelecidas, entre outros. Percebe-se que não constitui um
problema singular desencadeado por uma única causa em específico12.
Uma sociedade enraizada em uma cultura sexista e patriarcal torna-se, de certa forma
conivente com a violência de gênero, pois, naturalmente, transmite-se de forma
intergeracional que existem incumbências que são inerentes aos homens e outras que cabem
ás mulheres, ou seja, a distinção entre papéis sociais. À mulher é designado o papel de
obediência, submissão, cuidadora do lar e da educação dos filhos, a delicadeza, o afeto, o
amor20.
Essa desigualdade de poder baseada no gênero é consequente das diferentes culturas
das sociedades, determinando os padrões de relacionamento entre homens e mulheres e
resultando na violência contra elas6. Um indivíduo que nasceu em determinado contexto
social tem por verdade aquilo que a sua cultura apregoa e acaba por transmitir para as demais
gerações, de forma natural e automática o que aprendeu19.
Todas as conquistas empreendidas pelas mulheres em busca de sua independência,
igualdade de direitos e visibilidade social da violência de gênero, exibem uma nova situação,
um novo paradigma, onde as normas de subordinação ao sexo masculino, que antes eram
vigentes, foram modificadas para acompanhar as transformações sociais. Assim, os maus
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tratos sofridos pelas mulheres durante a fase do patriarcado e que eram considerados normais,
na sociedade capitalista de hoje, são considerados como algo anormal, por estarem fora das
normas que regem os direitos das mulheres21.
Analisando a sociedade em termos de violência doméstica contra a mulher, podemos
dizer que a sociedade se encontra doente, uma vez que não consegue seguir as normas e
garantir às vítimas suas proteções e seus direitos. Por não conseguir implementar ações que
erradiquem essa modalidade de crime contra os direitos humanos.
Apesar das conquistas impetradas a partir dos movimentos feministas21, as
intervenções que se tem na atualidade resumem-se em solucionar o problema
temporariamente. Tratam o sistema familiar como um sistema complicado. Atuam
momentaneamente com vistas a “apagar o fogo” sem agir diretamente para modificar a causa.
A qualificação que se deveria fazer é que a família constitui um sistema complexo que
necessita de intervenções a altura, que promovam modificações com vistas a evolução dos
sistemas familiares e, consequentemente, a evolução do macrossistema sociedade e do
supersistema Brasil, mais ainda, a nível mundial.
Uma atuação sobre um dos membros da família repercute sobre os demais. Assim,
ações que visem o esclarecimento acerca das formas de violência contra a mulher, bem como
dos direitos femininos acarretaria em mudanças que, a longo prazo, e com transmissão
intergeracional, transformariam a realidade das famílias.
Essas intervenções não necessariamente devem ser voltadas apenas para as mulheres
que sofreram ou sofrem violência. Deve ser expansiva e atingir a sociedade como um todo a
fim de capacitar os indivíduos transformando-os em agentes promotores da saúde, de forma a
disseminar o conhecimento.
Quando Samaja19 esclarece que “um fato de um nível seja parte de outro fato de nível
superior” podemos inferir que a violência doméstica contra a mulher pertence ao nível
superior representado pela sociedade que ainda é alicerçada no patriarcado21. Ou seja, a
sociedade nutre, ainda, as distinções de gênero que a nível mais individual (familiar) se
manifestam como violência contra as mulheres.
Quando vários sujeitos apresentam um determinado comportamento, essa conduta
exibe o comportamento do coletivo19. Sabe-se que esse crime contra as mulheres atinge
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proporções endêmicas, fazendo-se presente em distintos lares, independentemente da situação
socioeconômica das populações.
Se pensarmos que a violência contra a mulher atinge valores alarmantes em nível
mundial, entende-se que esse comportamento representa um comportamento social. Ao
realizar ações que visem o empoderamento das mulheres através do esclarecimento de seus
direitos, de informações pertinentes, se está produzindo pessoas capazes de disseminar o
conhecimento acerca dos direitos femininos.
Assim, essas ações não devem estar apenas voltadas somente para o público feminino,
mas também deve englobar os homens, pois podem não possuír o conhecimento acerca das
distintas formas de violência que podem estar praticando. Desse modo, essa ação poderá
repercutir no todo, através do compartilhamento das informações adquiridas.
Minayo9 elucida que nas sociedades existe um efeito de reciprocidade que consiste na
inter-relação entre a estrutura da comunidade e a subjetividade dos moradores que,
conjuntamente, influenciam nas problemáticas enfrentadas por eles. Ainda, que condições
sociais como disponibilidade de boas escolas, acesso a empregos, ambiente saudável e seguro
contribuem para uma convivência pacífica9, o que culminará em um menor índice de
violência.
Herança de um conhecimento biomédico reducionista, apresentamos o hábito de
dividir e simplificar as coisas para poder melhor compreendê-las. Todavia, quando se trata de
sistemas ao reproduzirmos essa prática estaremos deturpando-o, pois estaremos isolando-o de
suas partes interativas11.
Por isso que as intervenções que buscam coibir e prevenir a violência doméstica contra
a mulher não devem ser limitadas apenas as vítimas, ou mesmo, ao sexo feminino. Devem
abranger a sociedade como um todo, homens, mulheres, crianças de todas as idades
necessitam serem esclarecidas sobre essa problemática para que juntos possam atuar em seu
combate.
Um sistema social não se limita a determinadas fronteiras, separando-se dos demais.
Não se pode tomar uma dada sociedade como sendo “referência” e desejar que as demais se
enquadrem em tal classificação. Deve-se considerar seu contexto, sua história, cultura,
relações, desenvolvimento etc.22. Então, a transformação acerca das distinções de gênero não
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deve limitar-se apenas a uma determinada sociedade até porque a violência contra a mulher é
uma problemática mundial. Deve-se trabalhar com as diferentes sociedades, com vistas a
modificar esse panorama, além de considerar as peculiaridades de cada sociedade, sua visão
cultural do fenômeno.
Conclui-se então que apesar de ser um problema mundial, enraizado nas construções
de gênero das sociedades patriarcais, faz-se necessário investir em ações que transformem
essa realidade, a partir da atuação com populações que disseminarão o conhecimento
adquirido através de suas interações com os demais grupos sociais e diferentes sistemas.
Para que a promoção da saúde ocorra de forma efetiva faz-se necessário atuar sobre os
determinantes sociais o que requer um enfoque holístico da saúde por parte dos profissionais
da área da saúde, ou seja, uma visão global do ambiente em que os indivíduos se encontram
inseridos. É imprescindível a adoção de uma abordagem que considere as questões culturais,
sociais, políticas, afetivas, ambientais, fatores alimentação, renda, educação, ou seja, que
avalie os indivíduos em seu contexto ecossociocultural.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ser humano é parte do ecossistema e por isso indissociável deste. Ao relacionar a
violência doméstica contra a mulher com o pensamento ecossistêmico, foi possível
compreender a necessidade da integração entre os setores envolvidos não somente no
atendimento às vítimas, mas também de setores como saúde, educação, gestão pública, dentre
outros. Para tal necessita-se de profissionais capacitados a desenvolver esse olhar
ecossistêmico sobre os indivíduos e populações considerando, assim, o ambiente onde as
pessoas encontram-se inseridas e suas peculiaridades.
Assim, discutir e refletir acerca da violência doméstica contra a mulher de uma forma
mais ampla e global, nos leva a repensar as práticas de saúde, uma vez que essa envolve
cuidar da família como um todo levando em consideração as questões ecossistêmicas. Ainda,
fomenta discussões acerca das políticas de proteção às mulheres e a garantia de seus direitos
femininos.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM

A violência doméstica contra a mulher exerce um impacto significativo sobre a saúde,
comprometendo não só as vítimas, mas a família e a sociedade como um todo. O convívio
violento produz inúmeros agravos que podem apresentar-se de forma intensa, devastadora, e
por vezes irreparáveis.
Considerando-se que a enfermagem é uma profissão que se encontra atuando na linha
de frente do cuidado às vítimas, faz-se imprescindível conhecer os fatores que podem
contribuir, de forma positiva ou negativa, para o desencadeamento ou não de situações de
violência a fim de atuar sobre eles.
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7.2 AÇÃO EDUCATIVA SOBRE O PLANEJAMENTO FAMILIAR EM UM HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO NO SUL DO BRASIL: RELATO EXPERIÊNCIA

Francielle Garcia Sena1; Nalú Pereira da Costa Kerber2; Melissa Guterres Costa3; Giovana de
Pires Nunes4; Ricardo Cunha dos Santos5;
Introdução: Assegurado pela Constituição Federal e também pela Lei n° 9.263, de 1996, o
planejamento familiar (PF) é um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter
filhos, com qual intervalo de tempo entre uma gestação e outra e também quem prefere adiar
o crescimento da família proporcionando uma maior qualidade de vida ao casal, que tem
somente o número de filhos que planejou, e além disso, visando as condições
socioeconômicas. No Brasil, a Política Nacional de Planejamento Familiar foi criada em
2007, orientado as famílias brasileiras como programar ou prevenir as gestações, e também
orientando ao correto uso dos métodos contraceptivos. Esse tipo de planejamento não deve ser
privilégio somente de classes sociais mais altas, mas sim de todas as classes, basta que
tenham informação e conscientização da importância desse ato1. Pois, a falta do mesmo pode
gerar problemas sociais, como por exemplo, o aumento do número de gestações não
desejadas, abortos e abandono de crianças2. Objetivos: Relatar a experiência dos autores na
condução de uma ação educativa sobre o planejamento familiar. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo, do tipo relato experiência, realizado no período de março/2013 a
maio/2016, na cidade de Rio Grande/RS, sob a supervisão e orientação das enfermeiras
integrantes do Grupo de Pesquisa Viver Mulher. Foram realizadas, quinzenalmente, em uma
sala disponibilizada pelo Hospital Universitário da FURG, palestras informativas, com
duração de uma hora, sobre o planejamento familiar e os métodos contraceptivos. Os
participantes realizavam agendamento prévio na própria instituição. A maioria dos
participantes eram mulheres com faixa etária e situação conjugal variáveis, possuíam pelo
menos um filho e não tinham conhecimento sobre a maioria dos métodos contraceptivos
disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Algumas mulheres conseguiam levar os seus
companheiros para que eles fossem conscientizados sobre a importância da utilização dos
métodos contraceptivos e do planejamento familiar também. Foram utilizados como recursos:
data show, métodos contraceptivos disponíveis na instituição e simulações do uso destes,
além da participação das ouvintes e exposição de dúvidas e sugestões. Resultados/Discussão:
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A partir da realização do planejamento familiar, foi possível identificar um aumento no nível
de informações dos participantes, bem como um interesse maior em conhecer e cuidar de si
mesmo, entender os métodos contraceptivos e utilizá-los, favorecendo assim, a adoção de
práticas de comportamento preventivo. Algumas participantes relataram a importância que
esta palestra fosse oferecida aos seus parceiros e aos filhos adolescentes também, reforçando a
necessidade da discussão sobre essa temática na comunidade. Além disso, muitas mulheres
não tinham ainda o conhecimento sobre a utilização correta dos métodos contraceptivos,
como exemplo, a maioria não sabia que deveria tomar a pílula anticoncepcional no mesmo
horário e todos os dias, não sabiam que não podiam tomar a pílula do dia seguinte, como
popularmente é conhecida, repetidas vezes, não sabiam que a prática do coito interrompido
pode resultar em uma gestação, muitas nunca usaram ou não ouviram falar sobre o
preservativo feminino, entre outros. Com isso, é possível identificar que esse assunto é de
extrema importância para mulheres, homens e casais com vida sexual ativa, pois somente com
informação e conhecimento dos métodos contraceptivos é que se conseguirão identificar as
vantagens e desvantagens de cada método, assim como saber qual deles é o mais apropriado
para o seu caso3. Confirmando, então, a importância dessa ação educativa em saúde, a
necessidade de aumentar o conhecimento e o acesso aos métodos contraceptivos, e também o
incentivo à integração do homem nas ações de planejamento familiar. Conclusão: A partir
disso, concluo que a realização da atividade educativa sobre o planejamento familiar é de
extrema importância na comunidade. Pois, ainda há muitas pessoas que desconhecem o que é,
e como planejar a sua família. Desconhecem também, que a participação do seu parceiro é
fundamental neste processo também. Para que essa realidade possa mudar, é importante que
toda a comunidade tenha acesso as informações que o planejamento familiar dispõe.
Contribuições/Implicações para a enfermagem: O saber específico do cuidar e do cuidado
proporciona ao enfermeiro a possibilidade de alcance de uma autonomia profissional, em que
a competência e o domínio do fazer e do saber se refletem sobre os níveis de decisão que lhe
são designados. A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de
vida da pessoa, família e coletividade, atuando na promoção, prevenção e reabilitação da
saúde com autonomia e consonância com os preceitos éticos e legais, propondo estratégias no
intuito de oferecer caminhos que possibilitem transformações nas pessoas. Sendo assim, a
enfermagem tem competências e habilidades para atuarem de forma direta e eficaz no
planejamento familiar.
Descritores: Educação em Saúde. Enfermagem. Planejamento Familiar.
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7.3 MULHERES QUE USAM DROGAS: REFLEXÃO SOB A ÓTICA DAS RELAÇÕES
DE GÊNERO

WOMEN DRUG USE: REFLECTION FROM THE PERSPECTIVE OF GENDER
RELATIONS
Vania Dias Cruz1; Silvana Sidney Costa Santos2; Michele Mandagará de Oliveira3, Simoní
Saraiva Bordignon4, Paola de Oliveira Camargo5
RESUMO: Objetivo: refletir acerca das vivências das mulheres que consomem drogas sob a
perspectiva das relações de gênero. Metodologia: trabalho teórico-filosófico que buscou
reolhar para as mulheres que usam drogas a partir da ótica das relações de gênero. Para tanto
se baseou nos quatro elementos fundamentais para construção das relações de gênero que se
inter-relacionam e influenciam os processos socioculturais propostos por Scott. Resultados e
discussão: Faz uma relação entre o consumo de drogas e alguns comportamentos vivenciados
pelas mulheres, propondo uma reflexão a partir de provocações e indagações de consensos
preestabelecidos na sociedade, além, de discutir a influência das relações de gênero no padrão
de uso de drogas. Conclusão: O estudo permitiu identificar e refletir sobre os estereótipos,
pressupostos e viesses que permeiam as relações sociais. Negar estratificações e disparidades
de poder entre os indivíduos se apresenta como uma falácia que reforça atitudes
conservadoras, de discriminação e injustiças sociais.
Descritores: Usuários de drogas. Mulheres. Identidade de gênero.
Abstract: Objective: To reflect on the experiences of women who use drugs from the
perspective of gender relations. Methodology: theoretical and philosophical work that sought
reolhar for women who use drugs from the perspective of gender relations. To do so it was
based on four key elements for construction of gender relations that interrelate and influence
sociocultural processes proposed by Scott. Results and discussion: Does a relationship
between drug use and some behaviors experienced by women, proposing a reflection from
provocations and consensus of questions pre-established in society, in addition, to discuss the
influence of gender relations in drug use pattern. Conclusion: The study allowed us to
identify and reflect on the stereotypes, assumptions and camest that permeate social relations.
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Deny stratifications and power disparities among individuals is presented as a fallacy that
reinforces conservative attitudes, discrimination and social injustice.
Descriptors: Drug Users. Women. Gender Identity.
INTRODUÇÃO

Desde muito tempo, até mesmo antes de Cristo, já havia sinais de inferioridade da
mulher em relação ao homem. Ela era considerada um ser intermediário entre os humanos e a
natureza, sendo que sentimentos como a moral e a razão se concentravam apenas ao sexo
masculino. Para Aristóteles e Platão a desigualdade entre os sexos era natural. Vários
discursos elaborados por esses filósofos definiram o que é ser mulher e o seu papel na
sociedade durante a antiguidade, esses vários pensamentos se relacionavam à inferioridade
feminina, que apesar de terem sido reconstruídos lentamente se inscreveram na mente de
homens e mulheres, justificando muitas das atitudes e dos pensamentos machistas prevalentes
até os dias de hoje1.
O homem era considerado possuidor de força e superioridade. Esperava-se das
mulheres características como calma e passividade que deveriam permear a relação com o
parceiro e filhos, tornando assim a família harmoniosa. À mulher cabia o papel de propiciar o
crescimento saudável das crianças e, indiretamente, garantir a continuidade de futuros
produtores e consumidores ao processo de produção, encaixando-se na maneira de viver
capitalista1.
Exaustas por sofrerem com a desigualdade entre sexos, em 1848 surgiram às primeiras
manifestações, por parte das norte-americanas, a favor da igualdade de direitos. No Brasil a
primeira onda de manifestações começou com o sufrágio em 1890, no qual se pretendia
estender o direito ao voto às mulheres, agregando muitas outras reivindicações como o direito
a educação, condições dignas de trabalho e poder sobre seu corpo e sua sexualidade1.
Nos anos de 60 e 70 do século XX, surge a segunda onda do feminismo, que tinha
como objetivo não apenas denunciar, mas sim compreender e explicar a subordinação tanto
no âmbito social como no político em que as mulheres foram submetidas historicamente. Na
luta pela igualdade entre os sexos, surge o termo gênero na tentativa de mostrar que as
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desigualdades entre pessoas de sexos opostos não está limitada a características anatômicas e
biológicas, mas, sobretudo, a construções sociais e culturais1.
A expressão “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” dita por Simone de Beauvoir,
há mais de cinquenta anos, causou impacto e ganhou o mundo. A partir daí, diversas mulheres
passaram a repeti-la no intuito de indicar que o ser mulher é uma construção e não resultava
de um ato único, dependia dos gestos, ações, comportamentos, preferências e dos desgostos
que lhes eram ensinados, cotidianamente, de acordo com as normas e culturas da sociedade.
Desde o final dos anos de 1940 o fazer-se mulher se transformou rapidamente, provocando
um conjunto de reflexões e teorizações acerca dos estudos de gênero1.
À medida que a sociedade foi se modernizando as diferenças de gênero foram
diminuindo, as mulheres na busca de igualdade de poder e direitos entre os sexos começaram
a apresentar alguns comportamentos considerados tipicamente masculinos, entre eles o
consumo de drogas2. Neste trabalho, a mulher usuária de drogas é entendida como aquela que
consome substâncias psicoativas ou psicotrópicas, tanto legais quanto ilegais, sem intenção
terapêutica ou médica.
Com a entrada das mulheres no mundo das drogas houve algumas modificações em
relação à cultura do uso2. A utilização do próprio corpo como moeda de troca, reproduzindo
uma prática milenar, a prostituição, se tornou uma estratégia comum para adquirir as drogas,
aumentando o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis (DST)3.
A falta de habilidade técnica e o estigma dos profissionais de saúde frente as mulheres
que usam drogas e a pouca visibilidade delas em serviços especializados constitui-se uma
grande preocupação política e financeira. Quando a pessoa que usa drogas é uma mulher a
desaprovação social é maior, contribuindo para que elas façam uso de drogas às escondidas,
aumentando a vulnerabilidade a diversos riscos e danos à saúde4.
O consumo de drogas entre as mulheres não deve ser visto de forma isolada do seu
contexto social, pois o padrão de uso dessas substâncias é principalmente determinado por
variáveis sociais. Neste sentido, são inúmeros os elementos presentes na construção de gênero
e de “ser mulher” na nossa sociedade, que influenciam na forma como as mulheres usam
drogas, na susceptibilidade a danos, no contexto físico e social que escolhem para consumir a
droga e no acesso ao tratamento. Estudos revelam que muitas das diferenças entre homens e
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mulheres que usam drogas relacionam-se mais com questões de gênero do que com a própria
substância4.
Neste trabalho o conceito de relações de gênero é entendido como: “um elemento
constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o
gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder [...] gênero é um
primeiro campo no seio do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado [...] é um meio de
decodificar e de compreender as relações complexas entre diversas formas de interação
humana”5.
Nesta perspectiva a justificativa para realização deste estudo é que mulheres que usam
drogas possuem necessidades específicas e singulares que são influenciadas pelo contexto
social que vivem ou transitam e precisam ser melhor discutidas. Estas situações e
necessidades, de um modo geral, estão associadas com: o padrão de uso das substâncias;
gravidez; responsabilidades nos cuidados com crianças; trabalho com sexo; traumas
decorrentes de abuso físico e sexual; níveis elevados de problemas de saúde mental; baixa
autoestima e estigma devido o papel social de “ser mulher”4.
A partir dessas considerações iniciais, questiona-se: Quais as vivências das mulheres
que consomem drogas, sob o olhar das relações de gênero?
Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo: refletir acerca das vivências das
mulheres que consomem drogas sob a perspectiva das relações de gênero.

METODOLOGIA

O presente estudo culminou em um trabalho teórico-filosófico que buscou reolhar para
as mulheres que usam drogas a partir da ótica das relações de gênero. Para tanto se baseou nos
quatro elementos fundamentais para construção das relações de gênero que se interrelacionam e influenciam os processos socioculturais: 1) símbolos construídos culturalmente
evocam representações múltiplas e com frequência contraditórias e não necessariamente
excludentes; 2) conceitos normativos evidenciam e interpretam os símbolos, expressos por
meio de doutrinas religiosas, produções científicas, educativas; 3) gênero é construído nos
sistemas
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independentemente; 4) é necessário avaliar como as identidades de gênero são construídas e
relacionar com as organizações e representações sociais historicamente situadas 5.
Será apresentada a relação entre o consumo de drogas e alguns comportamentos
vivenciados pelas mulheres, propondo uma reflexão a partir de provocações e indagações de
consensos preestabelecidos na sociedade, além, de discutir a influência das relações de gênero
no padrão de uso de drogas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

MULHERES QUE USAM DROGAS

O uso de drogas é maior na população masculina, porém este cenário está mudando e
o crescimento entre as mulheres está ocasionando alterações na cultura do uso da droga,
observado, principalmente, pelo aumento no número de meninas adolescentes que tem
consumido drogas ilícitas2. Tal fato pode ser explicado devido às mudanças que vem
ocorrendo no estilo de vida das mulheres desde o movimento feminista, ocasionando uma
tendência de aproximação entre os gêneros.
Relações de gênero são construídas a partir de diferentes culturas, baseado em um
sistema de relações de poder fundamentado em papéis, identidades e comportamentos
atribuídos a homens e mulheres, de acordo com o contexto social, político e econômico
vigente, dessa forma, essas relações são variáveis e mutáveis5, fato que explicaria a
introdução das mulheres no mundo das drogas, pois com o avanço da modernidade novas
culturas e comportamentos vem sendo introduzidos na sociedade e estão alterando o perfil das
pessoas que consomem drogas, o homem jovem, considerado a principal parcela da população
afetada, vem dando espaço para as mulheres2.
Contudo, estudo realizado anteriormente afirma que a mulher continua sendo
discriminada pela sociedade, principalmente quando esta é uma usuária de drogas,
contribuindo para o aumento da vulnerabilidade ao HIV/AIDS e outras DSTs, tuberculose e
problemas sociais, uma vez que acaba incentivando o uso de drogas às escondidas6.
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São várias as situações de vulnerabilidade social que as mulheres usuárias de drogas
estão expostas, sendo estigmatizadas e julgadas por suas atitudes “anormais”. Estudo
realizado no estado do Paraná concluiu que as mulheres profissionais do sexo que usam crack
apresentam dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Além de esperarem horas na fila
para serem atendidas, no momento da consulta referem mal atendimento devido o preconceito
dos profissionais da saúde contra o hábito de usar a droga ou seu envolvimento com a
prostituição. Muitas mulheres, não chegam nem a procurar o serviço por medo de serem
identificadas6.
A compreensão ou valores que umas pessoas tem sobre as outras são determinantes
nas relações de gênero e são responsáveis por produzir estereótipos sobre indivíduos, grupos
ou comunidades, impondo, assim, padrões fixos de comportamentos e negando diferenças
individuais e culturais5. A construção dos gêneros está intimamente ligada às atitudes e
condutas dos homens e mulheres perante as situações de risco e transgressão. Neste contexto,
o consumo de drogas é considerado como um ato de pessoas do sexo masculino, logo as
mulheres que adotam tal conduta são duplamente estigmatizadas: por não respeitarem os
papéis femininos determinados socialmente e por consumir drogas.
Através de observações na sala de espera de uma unidade de saúde que atende
usuários de drogas, foi constatado que as mulheres são minoria entre os pacientes, porém elas
aparecem em grande número na condição de acompanhantes e familiares, tal situação parece
ser devido às atribuições do papel de ser mulher, tais como, ser mãe, esposa e cuidadora7. Em
relação às mulheres que estão em tratamento, a maior parte delas têm pelo menos um filho,
apresentam medo de serem acusadas de mães irresponsáveis e tem a impressão de que estão
sendo, na maioria das vezes, mais inspecionadas do que ajudadas8.
Complementando, estudo realizado com mulheres alcoolistas identificou, por meio de
entrevistas, que as que freqüentavam os Alcoólicos Anônimos não possuíam abertura para
falarem de seus problemas, pois sofriam estigma por parte dos homens, sendo que de acordo
com sua percepção suas questões não eram tomadas com a devida seriedade9.
Apesar de o movimento feminista ter modificado várias condições em relação à
submissão da mulher e construído novas trajetórias, pondo em discussão seus interesses,
dificuldades e necessidades, cuidar da casa, dos filhos e do marido, ainda parece ser um
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pressuposto comum perante grande parte da sociedade. Muitas mulheres aceitam tais
condições acreditando ser normal, como se essas configurações fizessem parte do destino
natural de ser mulher1. Assim, percebe-se que as relações entre masculino e feminino são
relações desiguais, assimétricas, e ainda hoje mantém a mulher subjugada ao homem e ao
domínio patriarcal, devido aos símbolos construídos culturalmente como papéis e funções de
homens e mulheres5.
A experimentação das drogas se dá, principalmente, durante a adolescência. De acordo
com o I levantamento domiciliar sobre drogas psicotrópicas as meninas experimentam a droga
um ano mais tarde que os meninos. Porém, o uso pesado é idêntico para ambos os sexos, ou
seja, as adolescentes experimentam mais tarde as drogas, mas estabelecem um padrão
problemático de uso mais rapidamente10.
Ainda com relação a experimentação da droga, as mulheres, geralmente, iniciam o uso
por meio de um parceiro ou um membro de sua família, enquanto os homens iniciam por
meio dos amigos. Há registro de mulheres que se tornam usuárias abusivas de drogas pelo
fato de consumirem a droga para acompanhar os parceiros8.
Além disso, as mulheres que usam frequentemente a droga tendem a estabelecer, ao
longo da vida, um vínculo amoroso com homens usuários, dificultando, assim, a redução do
uso e a busca de tratamentos. Os parceiros tornam-se seus principais fornecedores e elas
sentem-se protegidas com o fato de não ter que ir até as “bocas de fumo” para conseguirem a
droga, evitando, assim, exposição à comunidade e a situações preconceituosas7.
Diante disso, percebe-se que o poder opera em distintos níveis e que estão em
constantes conflitos de interesses; as mulheres que usam drogas ao mesmo tempo em que
criam contrapoderes ao apresentarem um comportamento tipicamente masculino, são
desencorajadas a procurar tratamento e comprar sua própria droga, por acreditarem estar
apresentando uma conduta errônea e pelo medo de serem julgadas pela sociedade e
profissionais de saúde. Nesse contexto, gênero é considerado uma forma primária de relações
de poder, formado por um sistema que proíbe e paralelamente encoraja os contrários a esse5.
Outra situação comum no universo feminino é a troca da pedra pelo corpo. No entanto,
essa conduta é discriminada tanto pela sociedade e os profissionais de saúde, quanto pelos
próprios usuários de drogas, que reconhecem a adoção de tal comportamento entre as
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mulheres, porém negam e condenam o mesmo. As relações desiguais de gênero e o medo da
violência ocasionam dificuldades para negociação do uso da camisinha, levando as mulheres a
praticarem o sexo de forma desprotegida. Além disso, as usuárias tendem a manter parceria
sexual com homens igualmente usuários, sem o uso rotineiro de preservativos3. Diante de tal
situação, é necessário que haja a criação e o desenvolvimento de intervenções que aumentem
e mantenham a autonomia das mulheres visando a negociação de comportamentos mais
seguros.
Mesmo que a mulher algum dia possa a vir praticar atos violentos contra homens,
culturalmente, elas são as mais atingidas e as maiores vítimas da violência de gênero. Este é
um problema ligado ao poder e diz respeito àquela que é praticada entre indivíduos de
diferentes sexos. As diversas formas de opressão, dominação e crueldade incluem
assassinatos, estupros, abusos físicos, sexuais e emocionais, prostituição forçada, mutilação
genital, violência racial e outros11.
Embora, culturalmente, o status da mulher que consome drogas é carregado por
estigma e preconceito, cada uma delas vive em situações diferenciadas, não sendo ideal as ver
como um grupo de "drogadas", uma vez que nesta categoria elas podem se apresentar de
diferentes maneiras, tais como: adolescentes, grávidas, casadas, solteiras e homossexuais,
enfim, cada uma apresenta um estilo de vida próprio, no qual sua visão de mundo pode
diversificar12. As pessoas devem ser vistas de forma singular, onde a autonomia do sujeito
seja valorizada e não restrita a pensamentos e atitudes de um grupo específico.
Muitas mulheres engravidam de maneira não planejada e abrem mão do convívio com
os filhos a fim de mantê-los distantes das drogas7. Devido aos efeitos que o consumo do crack
de forma abusiva produz nas pessoas, muitas vezes as crianças são negligenciadas por suas
mães, que as deixam sozinhas em casa e vão em busca da pedra. Algumas perdem seus filhos
para o conselho tutelar, enquanto outras por apresentarem total consciência dos riscos e
consequências que o consumo do crack pode ocasionar aos seus filhos, preferem os entregar
para parentes na intenção de protegê-los, uma vez que acreditam ser improvável parar com o
consumo do crack13. No entanto, cuidar e educar os filhos, culturalmente, faz parte do papel
feminino. Uma mãe usuária de drogas que negligencia o cuidado a seu filho é vista pela
sociedade como irresponsável e egoísta.
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Desde a gestação, geralmente, as mulheres engajam-se sobre o cuidado com o filho,
sendo o pai considerado apenas um elemento da rede de apoio quando participa de alguma
maneira desse processo. Essa posição feminina construída em nossa cultura é reforçada pela
maneira como os serviços de saúde se organizam e direcionam suas práticas, centrando a
gestação e os cuidados com a criança como uma responsabilidade materna, o que contribui
para submissão feminina e o retorno de antigos valores atribuídos à mulher14. Tal fato é
explicado devido à interpretação dos símbolos que as doutrinas religiosas, educativas, a
cultura e a sociedade em geral evidenciam e normatizam como correto5.
Mulheres que usam drogas buscam conforto para enfrentar as diferentes formas de
opressão e as poucas perspectivas de mudanças em suas vidas. Algumas convivem com a
violência, o crime, o tráfico e o abuso de drogas como práticas de natureza diária, podendo ser
compreendida como manifestações de uma “cultura da resistência”, caracterizada por um
posicionamento ativo contra os valores sociais predominantes.
Um estudo realizado com trabalhadoras do sexo do município de Coxim, Mato Grosso
do Sul15, e outro realizado com mulheres usuárias de crack no Rio Grande do Sul13,
identificaram que o envolvimento de mulheres na prostituição, apesar de reprovado
moralmente, quando comparado ao tráfico de drogas e/ou ao roubo é visto por elas como uma
atitude heroica, um escape para a sobrevivência e uma forma digna de ganhar a vida, pois
preferem se prostituir a se envolver na criminalidade.
Embora homens e mulheres sejam condicionados por estruturas, ideologias, símbolos
e representações sociais, estes são atores da sua própria história e, portanto, capazes de
configurar sentidos que vão ao encontro de suas expectativas, interesses e poderes, uma vez
que, as ações dos sujeitos estão em constantes mudanças e redefinições, dependendo do
contexto político, econômico e organizacional12.
Assim, as mulheres que usam drogas vivem em um jogo de gênero, entre a
ousadia/liberdade e o estigma, que em alguns momentos concorrem e em outros se cruzam.
Neste sentido, há uma heterogeneidade de fatores responsáveis por produzir novas inserções e
discursos
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masculinidade/feminilidade e público/privado, se encontram na atualidade em crise e
necessitam ser compreendidas como um reflexo de marcadores sociais.
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CONCLUSÃO

A articulação entre gênero e droga é fundamental, por meio das alocações citadas no
trabalho fica explícito a existência de vários aspectos de gênero nas relações interpessoais e as
drogas, que vão desde o padrão de uso das drogas as expectativas da mulher acerca do
consumo.
Incluir a perspectiva de gênero nos estudos sobre o consumo de drogas supõe
adicionar estudos baseados nas diferenças de sexo e poder, na compreensão de situações e
contextos em que as mulheres usam e abusam de determinadas drogas. Neste trabalho gênero
de um artifício que nos permite conhecer a realidade social a partir da compreensão das
diferenças e aproximações de situações desiguais.
É necessário mais estudos na área da saúde que incorpore a perspectiva gênero a fim
de desconstruir pressupostos estagnados que impedem a progressão e evolução do
conhecimento e com a finalidade de reconhecer o impacto das relações de gênero sobre a
saúde de distintos grupos sociais redirecionando e priorizando cuidados e permitindo uma
compreensão mais crítica pelos profissionais de saúde. Sendo assim, estudar questões de
gênero permite identificar estereótipos, pressupostos e viesses que permeiam as relações
sociais, pois a igualdade que nega estratificações e disparidades de poder entre os indivíduos
se apresenta como uma falácia que reforça atitudes conservadoras, de discriminação e
injustiças sociais.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

A partir da reflexão das vivências das mulheres que consumem drogas é possível
despertar no enfermeiro a necessidade de se produzir estratégias de cuidado que oportunizem
o profissional de saúde a se aproximar dessa população que costuma estar a margem dos
serviços de saúde, por medo de ser julgadas e estigmatizadas por suas condutas. O enfermeiro
tem grande potencial para reconhecer os problemas relacionados ao consumo de substâncias,
bem como em desenvolver ações assistenciais, tendo em vista que mantém contato próximo
aos usuários dos serviços de saúde.
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Conforme demonstrado na presente pesquisa, as concepções dos enfermeiros e demais
profissionais de saúde em relação as mulheres que consomem drogas, constituem importante
barreira para o desenvolvimento de seu potencial transformador. Destaca-se que os espaços de
atuação deveriam ser estruturados numa proposta crítica, possibilitando a construção de
habilidades técnicas e a reflexão sobre cotidiano profissional. Promover o aperfeiçoamento
profissional sobre a temática através de cursos de especialização, atualização e
aperfeiçoamento pode contribuir com a criação de projetos e programas que ofereçam suporte
à prática cotidiana.
Trabalhar com a mulher que consome drogas a partir da intersetorialidade entre as
Unidades Básicas de Saúde, os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e drogas, escolas,
serviços de assistência social e outras instituições, sinaliza avanços e identifica a presente
temática como um problema biológico, social, familiar e influenciado pelas relações de
gênero.
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7.4 RELATO DE EXPERIÊNCIA: GRUPO DE GESTANTES, UMA ESTRATÉGIA DE
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL

BANDEIRA, Priscila de Marco1; NEGREIRA, Andressa Silva2; COSTA, Melissa Gutierres3;
ROSA, Amanda Braga4; NUNES, Bruna Amaral5; KEBER, Nalú Pereira da Costa6
Introdução: A gestação é um período que caracteriza mudanças físicas, psicológicas,
fisiológicas, além de também acarretar mudanças econômicas, compreendendo as fases de
gestação, parto e puerpério. Diversos sentimentos são despertados na gestação tanto pela
gestante como para toda família que aguarda o recém-nascido (RN) gerando assim diversas
expectativas, porém também geram-se dúvidas, medos, emoções, sendo assim necessário um
acompanhamento para atender a demanda da mulher e da família. O período pré-natal é uma
época de preparação física e psicológica para o parto e para a maternidade e, como tal, é um
momento de intenso aprendizado e uma oportunidade para os profissionais da equipe de saúde
desenvolver a educação como dimensão do processo de cuidar1. Os dados mais atuais de 2013
mostram que no Brasil houve um total de 2.904.027 de nascidos vivos segundo o Ministério
da Saúde2. Dessa forma é necessário um aprimoramento da assistência na busca da prevenção
e promoção da saúde materno infantil. Atualmente o modelo de assistência de saúde ao prénatal é verticalizado, voltado ao modelo biomédico, baseando-se muito no uso de tecnologias
duras, havendo assim lacunas na assistência a mulher, tendo diversas necessidades não
atendidas. O Ministério da Saúde aponta a ação educativa como a melhor forma de assistir a
gestante e promover a saúde3. O grupo de gestantes viabiliza o apoio e acolhimento por meio
de trocas de conhecimento, experiências e interação. Permite que possam ser escutadas e
esclarecidas sobre tudo que as aflige durante este período, de forma dinâmica. Através dessa
escuta é possível tornar a mulher mais ativa durante o período, promovendo uma melhor
compreensão do processo de gestação, parto e puerpério. O grupo de gestantes é elaborado a
fim de melhorar a qualidade da assistência a saúde da gestante no município de Rio Grande.
Objetivo: Relatar a experiência vivenciada pelos acadêmicos de enfermagem,na criação e
desenvolvimento de um grupo de gestantes.Metodologia: O presente trabalho descreve as
intervenções realizadas na pratica de saúde de atenção a gestante na comunidade riograndina.
Trata-se de um estudo descritivo, por meio de um relato de experiência vivenciado pelos
acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), no
1
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decorrer das atividades programadas para o grupo de gestante desde a sua elaboração até a
concepção, realizado pelo Grupo de Pesquisa Viver Mulher. As atividades foram iniciadas
setembro de 2015 e serão descritas as atividades realizadas até o período de março de 2016. O
Grupo de Gestantes tem caráter continuo possuindo um cronograma de encontros periódicos.
Participam das atividades qualquer pessoa da comunidade riograndina, não havendo critérios
para a inclusão da gestante. Os encontros do grupo são realizados semanalmente no Hospital
Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr no município de Rio Grande- RS. As atividades
elaboradas contaram em media com a presença de 5 a 15 gestantes por encontro, junto de seus
acompanhantes. As atividades são desenvolvidas por uma equipe multiprofissional, contendo
nesta: enfermeiros, médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e
doulas, além dos acadêmicos de enfermagem, que elaboram as atividades junto a um
profissional responsável se fazendo presentes em todos os encontros. Para cada encontro são
realizadas palestras, dinâmicas, roda de conversa e visitas aos centros obstétricos e
maternidades dos hospitais da cidade, a fim de tornar os assuntos trabalhados mais atrativos, e
de fácil compreensão. Resultado e Discussão: A educação problematizadora fundamenta-se
na relação entre educador e educando, possibilitando a ambos o aprendizado, e construindo
conhecimentos a partir da vivência de experiências significativas 4. Durante os encontros do
Grupo diversos temas foram abordados e trabalhados como: Desenvolvimento do feto e da
gestação; A importância do Pré-Natal; Aspectos psicológicos da gestação; Parto (sinais e
sintomas do trabalho de parto, tipos de parto, preparação para o parto, preparo da mala,
técnicas não farmacológicas de alívio da dor do parto); Atividade física; Direitos da gestante,
puérpera e RN; Atividade sexual; Nutrição e hidratação; Cuidados com o RN; Aleitamento
materno e alimentação; Cuidados no puerpério. Ao final das atividades, as gestantes eram
estimuladas a fim de utilizar o espaço como forma de troca de experiência, tirando dúvidas
sobre assuntos diversos, permitindo também a expressão de sentimentos relacionados ao
período gestacional e à maternidade e criando um ambiente de vinculo entre os profissionais e
os participantes do grupo. Também era possível perceber o fortalecimento do vinculo entre a
gestante e o respectivo acompanhante, possibilitando que o acompanhante firmasse um
compromisso junto a ela de auxilio e participação. Percebe-se a importância da assistência
voltada não somente para a troca de conhecimento e sim a necessidade de uma atenção
horizontal com a criação do vinculo, assim o profissional deve atender a gestante levando em
consideração suas crenças, cultura, contexto social, duvidas e expectativas, assim tendo uma
educação em saúde mais efetiva. Propiciam-se assim ações mais amplas, pois permite um
entendimento mais complexo do contexto das gestantes, facilitando a orientação. Possibilitase a manifestação de duvidas e sentimentos de cada um dos participantes, gestante ou
acompanhante, podendo assim relatar e refletir sobre suas dificuldades, superações e
experiência, tornando as discussões ricas gerando um ganho a todos os presentes. Viabiliza
também uma oportunidade do envolvimento multiprofissional, estabelecendo vínculos entre
os profissionais e profissionais e os participantes, contribuindo no processo do pré-natal
facilitando o processo da educação em saúde, facilitando as ações de prevenção e promoção
da saúde. Conclusão: A criação do grupo de gestante teve importância ímpar para a saúde da
mulher e no vinculo do binômio mãe- bebê. Através do relato das mesmas, observou-se a
importância que um grupo de gestante tem para essas mulheres, uma vez que ali, nós
palestrantes somos uma fonte de informação a mais, além do pré-natal, que as mesmas
recebem, sanamos dúvidas pertinentes, e utilizamos o tempo também para ouvi-las, dando o
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apoio que for necessário. Cabe ressaltar que muitas delas retornam após o parto com seus
bebês, para relatar para as que ainda gestam suas experiências com o trabalho de parto, pósparto, os cuidados com o RN, e o quão importante foi participar do grupo para poder passar
por esses momentos da melhor forma possível, tendo um maior entendimento de cada
processo assim também permitindo o seu empoderamento. Esse retorno, tanto durante a
gestação quanto após, torna o trabalho de todos os profissionais e acadêmicos muito
gratificantes, pois o retorno das participantes mostra o impacto em que as informações bem
disseminadas e corretas, a ausculta terapêutica geram diferença e uma autonomia para mulher,
assim fazendo a diferença na saúde e no modelo de assistência, qualificando a saúde da
população. Contribuições/implicações para a Enfermagem: Sabe-se que a enfermagem tem
papel crucial para a prevenção e promoção de saúde. Através da correlação da prática com a
teoria, temos um papel marcante de prevenção e promoção da saúde das gestantes, evitando
agravos à saúde das mesmas, durante a gestação, no puerpério, e com o RN. Para os
acadêmicos, as contribuições foram desde o retorno das gestantes com seus relatos, como na
própria observação dos temas trabalhados, na forma como realizar uma consulta de pré-natal,
e nas condutas que deve-se tomar conforme determinada situação. Com base no conhecimento
adquirido nesse período, o enfermeiro tem a eficiência de realizar um bom planejamento de
atividades e uma conduta adequada para a demanda de mulheres.
Descritores: Prática de grupo. Gestantes. Educação.
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7.5 VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA

CONTRA
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PERCEPÇÃO

DE

ENFERMEIRAS
Daniele Ferreira Acosta1; Marina Bisio Mattos2

Introdução: A violência doméstica contra a mulher (VDCM) se configura como um dos
principais problemas na atualidade, segundo a percepção da população brasileira1. Há o
reconhecimento de que as mulheres são vitimadas, em grande parte, no espaço doméstico, ao
passo que os homens são agredidos em âmbito público. Nos conflitos conjugais os atos
violentos englobam ameaça de morte, espancamento, tentativa de homicídio, humilhação,
sexo forçado, destruição dos pertences da vítima, difamação2, ações essas reconhecidas pela
Lei Maria da Penha como violência física, violência psicológica, violência sexual, violência
patrimonial e moral3. Esses dados não revelam, apenas, a magnitude do problema e as
consequências à saúde da mulher; reforçam a continuidade de um fenômeno, fruto de
questões históricas e culturais, segundo a lógica patriarcal, que legitimou o poder do homem
sobre a mulher. Nesse sentido, para o o enfrentamento da VDCM, é necessário atuação
interdisciplinar e multisetorial, incluindo os profissionais da saúde; responsáveis por acolher
as vítimas nos serviços de saúde, tratar dos agravos e encaminhá-las à rede de apoio, além de
fomentar a promoção à saúde da mulher e a prevenção desse fenômeno. Para tanto, é preciso
investir na capacitação desses profissionais, que muitas vezes apresentam dificuldades para
identificar o agravo, ou não o reconhecem como um problema de saúde4. Em outras situações,
as crenças e julgamentos pessoais permeiam o atendimento às mulheres em situação de
violência, dificultando a ruptura do ciclo de violência. Assim, este trabalho tem como objetivo
conhecer a percepção de enfermeiras sobre situações de violência doméstica contra a mulher.
Metodologia: Trata-se do recorte da tese de doutorado em enfermagem, intitulada
“Representações sociais de enfermeiras acerca da violência doméstica contra a mulher:
influência no cuidado”. Pesquisa qualitativa, que teve como sujeitos enfermeiras que atuam
no Hospital Universitário (HU) Dr Miguel Riet Correa Jr. e na Associação de Caridade Santa
Casa do Rio Grande. Foram convidadas para participar do estudo até três enfermeiras de cada
unidade, citadas a seguir: maternidade, centro obstétrico, unidade de terapia intensiva, clínica
médica, clínica cirúrgica, serviço de pronto atendimento, triagem e traumatologia de ambos os
hospitais, e o centro de queimados da Santa Casa. Os critérios de inclusão foram atuar nessas
unidades, por no mínimo dois meses, e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido.
Os dados foram colhidos por meio de entrevista semi-estruturada, entre janeiro e março de
2014. Para a análise utilizou-se o software Alceste, que permite realizar a análise lexical dos
conteúdos com base em recursos quantitativos no tratamento textual. Define as matrizes e, por
fim, a formação de classes ou categorias. Para manter o anonimato, os participantes do estudo
foram identificados por números consecutivos, segundo a ordem das entrevistas. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde com o parecer nº 80/2014.
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Resultados e Discussão: Participaram do estudo 34 enfermeiras, sendo 16 do HU e 18 da
Santa Casa; com idade entre 20 e 59 anos. Entre os sujeitos, apenas um era do sexo
masculino, por isso optou-se pela utilização do termo ‘enfermeira’. As ‘Percepções e
(re)ações acerca da violência doméstica contra a mulher’ retratam cenas de violência
presenciadas, pelas enfermeiras, em âmbito público, com vizinhos e no contexto profissional.
Quando presenciada fora do contexto de trabalho, as profissionais demonstram reações de
surpresa, de espanto e de revolta, tal como observado na fala “Eu sinto indignação, acho que
todo mundo sente indignação e revolta. Não que eu tenha vivenciado com família, mas com
vizinhos sim. Nós escutávamos a vizinha gritar por socorro, que o companheiro tinha batido
nela, que estava espancando ela (Enf 8)”. Essas cenas sinalizam para a violência doméstica
contra a mulher como um fenômeno inserido no cotidiano das pessoas, sendo problematizado
no dia-a-dia, mas ao mesmo tempo silenciado, tanto pelas vítimas quanto pelos
‘espectadores’. Enquanto pessoas civis, as enfermeiras optam por não envolverem-se nos
conflitos conjugais. Na maioria das vezes, o medo do agressor inibe, tanto a tomada de
decisão pelos profissionais da saúde5 e pelos amigos, quanto a separação do parceiro1. Em
outros casos, há a culpabilização da vítima, por defender o agressor, bem como pela falta de
iniciativa em romper a situação de violência, exemplificada no trecho a seguir: “... Na minha
família não passei por situações de violência, mas entre vizinhos sim. Ele [agressor] era
alcoólatra, sempre que chegava em casa, no final da tarde, dava nela; brigava, mas ela era
uma pessoa que nunca procurou os direitos, sempre aceitou, sempre levou de boa, nunca o
denunciou (Enf 21)”. No âmbito profissional, as enfermeiras discorrem sobre o atendimento
às mulheres em situação de violência doméstica e deixam clara a necessidade de investigar as
queixas referidas pelas mulheres: “Começamos a investigar e ela disse: o companheiro pulou
em cima de mim. Ela morreu, por que ele pulou em cima e rompeu o baço dela. Elas
começam a referir que aconteceu alguma coisa e daí nós começamos a investigar (Enf 11)”.
Por inúmeros motivos, como a vergonha e o medo de ser julgada, muitas mulheres não
revelam, imediatamente, o verdadeiro motivo que as levou a procurar o serviço de saúde.
Assim, a dificuldade do profissional em identificar o fenômeno, somado à omissão da vítima,
acarreta em um atendimento pautado na solicitação de exames, para sanar as queixas difusas,
que acabam categorizando achados inconclusivos, sem detectar o real problema5. Na
assistência as mulheres vitimadas, é preciso mais do que habilidades técnicas, é necessário
investir no relacionamento pessoal, no acolhimento e no vínculo, extrapolando o modelo
biomédico do cuidado: “Tem muitas enfermeiras hoje, que eu fico horrorizada, não tem jeito
para chegar, não tem jeito para falar, isso tu tens que ter um jeitinho devagarzinho (Enf
21)”; “Tu não podes interferir na vida das pessoas. Nós temos que ser bem neutras em tudo,
é bem complicado (Enf 23).” A falta de preparo profissional, seja durante a graduação ou no
serviço pode gerar um atendimento fragilizado, de forma pessoal, distanciando-se de uma
assistência qualificada, singular e humanizada6. Conclusão: Entende-se que a VDCM é um
problema de saúde pública, que traz repercussões a saúde física, mental, sexual e reprodutiva
da vítima. Sua visibilidade compreende apenas a ponta do iceberg, pois a naturalização do
fenômeno faz com que muitas mulheres não identifiquem certos atos como conduta violenta
ou mesmo omitam os casos vivenciados. A submissão feminina, impregnada culturalmente na
sociedade, o medo do agressor e a culpabilização da vítima, como evidenciado, contribui para
a manutenção do fenômeno. Por outro lado, como profissionais, o reconhecimento da
necessidade da escuta ativa e do acolhimento às vítimas, fortalece o desafio de adotá-las como
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ferramentas capazes de identificar e minimizar os efeitos da VDCM.
Contribuições/implicações para a enfermagem: No que tange a enfermagem, é
indispensável a problematização sobre os aspectos éticos e legais atrelados ao atendimentos às
vítimas, sobre os motivos que levam a violência contra a mulher, bem como sobre as
fragilidades que inibem uma atuação mais efetiva. Como enfermeiras, cabe o empoderamento
dessas mulheres e a busca, incessante, pela qualificação profissional em busca de uma
assistência ética e humanizada.
Descritores: Enfermagem. Violência contra a mulher. Cuidados de enfermagem
REFERÊNCIAS

1 Instituto Patrícia Galvão. Percepção da Sociedade sobre violência e assassinatos de
mulheres. Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República [cited 19
abr. 2016]; 2013. Available from: http://agenciapatriciagalvao.org.br/wpcontent/uploads/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf..
2 Parente EO, Nascimento RO, Vieira LJES. Enfrentamento da violência doméstica por um
grupo de mulheres após denúncia. Estudos Feministas. 2009; 17(2): 344-65.
3 Brasil. Lei n. 11.340 de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Dispõe sobre
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Brasília: Câmara
dos deputados; Coordenação de Publicações; 2006.
4 Gomes NP, Silveira YM, Diniz NMF, Paixão GPN, Camargo CL, Gomes NR.
Indentificação da violência na relação conjugal a partir da Estratégia da Saúde da Família.
Texto Contexto Enferm. 2013; 22(3): 789-96.
5 Signorelli MC, Auad D, Pereira PP. Violência doméstica contra mulheres e a atuação
profissional na atenção primária à saúde: um estudo etnográfico em Matinhos, Paraná,
Brasil. Cad. Saúde Pública. 2013; 29(6): 1230-40.
6 Gomes NP, Erdmann AL, Bettinelli LA, Higashi GDC, Carneiro JB, Diniz NMF.
Significado da capacitação profisssional para o cuidado da mulher vítima de violência
conjugal. Esc Anna Nery. 2013; 17(4): 683-9.

188

8 SAÚDE DA CRIANÇA
8.1 A

CRIANÇA

COM

ENCEFALOPATIA
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O

CUIDADO

FAMILIAR:

A

IMPORTÂNCIA DA REDE DE SUPORTE SOCIAL.

DA SILVA, Jéssica Gama1; COSTA, Aline Rodrigues2; ZUGNO, Rochele Maria3;
RORIGUES, Eloisa Fonseca4; GOMES, Giovana Calcagno5.
Introdução: A encefalopatia é uma condição psicomotora especial decorrente do sistema
nervoso central, ainda em fase de maturação. A doença é considerada uma condição crônica
de saúde que afeta a criança, podendo causar hospitalização devido suas sequelas. O
adoecimento crônico proporciona diversas limitações no funcionamento do corpo da criança à
longo prazo, requerendo assistência e seguimento por profissionais de saúde, limitando
atividades, causa repercussões no processo de crescimento e desenvolvimento, afetando todos
os membros da família¹. A família modifica assim, sua a rotina, gera gastos financeiros e
demanda cuidados continuados, que, muitas vezes, buscam apoio em suas redes sociais para
auxiliar no cuidado e na convivência com seu ente acometido por tal diagnóstico. O apoio
social pode ser definido como qualquer informação e/ou auxílio material oferecido por
pessoas e/ou grupo(s) que se conhecem e que conferem, como resultado dessa interação,
efeitos emocionais e/ou comportamentos positivos2. Essas redes podem ser constituídas pelos
familiares, vizinhos, padrinhos e amigos, com os quais o familiar cuidador principal busca
apoio e compartilha responsabilidades, cuidados, apoio financeiro e emocional, podendo
assim, prestar o cuidado à criança, sem sobrecarregar-se intensamente. Objetivos: Identificar
a importância da rede de suporte social para o cuidado da criança com encefalopatia.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de cunho qualitativo.
Realizada na Unidade de Pediatria do Hospital no Extremo Sul do País. O presente trabalho é
parte integrante da pesquisa intitulada “O cuidado familiar à criança com
encefalopatia/paralisia cerebral: subsídios para prática da enfermagem”. Os critérios de
inclusão utilizados foram: ser o principal familiar cuidador da criança com paralisia
cerebral/encefalopatia, ser maior de 18 anos e prestar cuidados diretos à criança, assinando o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Participaram do estudo nove familiares. A
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coleta de dados foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2014 por meio de entrevistas
semiestruturadas. As entrevistas foram gravadas e transcritas para posterior análise. Para a
análise dos dados, foi utilizada a técnica de Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. Foram
respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a
Resolução 466/12. O projeto de pesquisa foi encaminhado primeiramente ao Comitê de
Pesquisa (COMPESQ) da Escola de Enfermagem (EEnf) e posteriormente ao Comitê de Ética
em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS/ FURG) e ao Núcleo de Pesquisa do HU/FURG,
recebendo o parecer favorável número 108/2014.. Posteriormente a análise e tratamento dos
dados segundo Lawrence Bardin foram gerados categorias. Neste momento apresentamos
uma delas referente à Rede de apoio social da família para o cuidado da criança com
encefalopatia/paralisia cerebral. Resultados e Discussão: As pessoas com paralisia cerebral
necessitam de uma rede cuidados devidamente articulada, na perspectiva do
compartilhamento do cuidado de forma a ser contemplada por um projeto terapêutico de
qualidade, envolvendo todos os aspectos de sua saúde3. As redes de apoio social são as
instituições relacionadas à família, tais como as organizações religiosas, o sistema de saúde, a
escola e a vizinhança e, como parte do apoio social, os membros dessa rede social que são
expressivos para as famílias e seus membros4. Os resultados mostram que em algumas
famílias o familiar cuidador principal é apenas a mãe, no entanto, na maioria dos casos, o
principal prestador de cuidado da criança é o núcleo familiar, formado pela mãe, pai e irmãos.
Nesse sentido, a doença da criança, acaba unindo a família que se expande, incorporando
outros membros, como tios e avós, que se aproximam para auxiliar no cuidado da criança.
Esses também assessoram a família a cuidar das outras crianças, a trocar com a mãe no
hospital para cuidar a criança, prestam auxílio financeiro e dão apoio ao familiar cuidador
principal para que ele possa se dedicar ao cuidado da criança. Os amigos e vizinhos também
compõem a rede de apoio da família para o cuidado da criança, auxiliando a família sendo
presença, na aquisição de medicamentos, no transporte, facilitando o seu dia a dia. Estudos
evidenciam, ainda, a importância da participação da equipe multidisciplinar no processo de
tratamento destas crianças a fim de minimizar as consequências da doença, considerando os
aspectos patológicos e clínicos da doença. Os profissionais de saúde se apresentaram-se como
importante fonte de apoio para os famíliares e para o cuidador da criança. As crianças são
atendidas por uma equipe multiprofissiomal formada por pediatras, neurologistas,
enfermeiros, psicólogos, entre outros. Estes atuam fornecendo informações importantes para a
família para sua instrumentalização para o cuidado à criança. Realizam os cuidados técnicos
com a criança, possibilitando o repouso do cuidador. O suporte emocional também se dar por
instituições religiosas. Pela fé/espiritualidade, buscam-se formas de enfrentamento menos
dolorosas e consolação. Também, os familiares que têm fé sentem-se mais seguros e capazes
de vivenciar essa situação5. Outra importante fonte de apoio familiar presente no estudo é a fé
em Deus. Esta fé dá forças e esperança a família para lutar pela criança e acreditar na sua
recuperação, melhora e possibilidade de se desenvolver e adquirir uma qualidade de vida
melhor. Apesar de lutar para construir uma rede de apoio alguns familiares queixam-se da
dificuldade de conseguir auxílio para o cuidado à criança. Conclusão: Conclui-se que as
redes sociais possuem uma atuação positiva no sentido de auxiliar as famílias no cuidado ao
familiar com doença crônica. Mas também, a falta de apoio torna-se negativa,
sobrecarregando o cuidado. As principais redes de apoio social aos cuidadores de pacientes
com encefalopatia são família, vizinhos, organizações religiosas e sistema de saúde. Essas
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redes mostram-se imprescindíveis para o enfrentamento da doença e desenvolvimento do
cuidado em saúde com qualidade. Contribuições/ Implicações para Enfermagem: O
enfermeiro desempenha um importante papel na rede de suporte, ajudando os cuidadores a
obter suas próprias forças e recursos para apoiarem-se mutuamente. Cabe ao enfermeiro
também reconhecer essas redes e desenvolver o cuidado ao paciente criando parcerias com
demais componentes da rede de apoio, visando a troca de experiências e um cuidado
individualizado adequado. A instituição hospitalar, também denominada de rede formal, e os
profissionais de saúde têm papel importante junto a essas famílias, informando e oferecendo
explicações, estimulando o vínculo com a criança, fortalecendo-a para os enfrentamentos e
fornecendo subsídios para seu melhor desempenho no cuidado da criança. No entanto, o
estudo aponta que muitas famílias não contam com redes formais como estratégias efetivas
para orientar os familiares cuidadores. As visitas domiciliares de profissionais da saúde
também são bem vindas, dando suporte e segurança ao familiar cuidador principal, quando
sabe que pode contar com algum desses profissionais. Além das redes terciárias e primárias, o
enfermeiro pode atuar em redes secundárias, como as escolas, possibilitando a inclusão social
de crianças com encefalopatia/paralisia cerebral. Ressalta-se assim, a importância do papel do
enfermeiro na educação em saúde à rede de apoio e familiares em suas diversas instâncias de
atuação, a fim de garantir um cuidado eficaz e com qualidade ao paciente com encefalopatia.
Decritores: Paralisia Cerebral. Criança. Enfermagem.
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8.2 RECEBENDO

O

DIAGNÓSTICO

DE

DEPENDÊNCIA

DE

TECNOLOGIA:

ENFRENTAMENTOS DO FAMILIAR CUIDADOR1

Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg2; Carolina Hirsch3; Liziani Iturriet Avila4; Milene Costa
do Santos5; Tânia Cristina Schafer Vasques6; Giovana Calcagno Gomes7.
Introdução: O acesso às tecnologias modernas e sofisticadas permitiu o aumento da
sobrevida de crianças que antes não sobreviveriam, como recém-nascidos pré-termo
extremos, portadores de malformações congênitas e doenças crônicas, criando uma nova
clientela que precisa ser atendida nos serviços de saúde. A realidade de um grupo de crianças,
denominada pela literatura internacional, pelo Maternal and Health Children Bureau como
Children With Special Health Care Needs (CSHCN) e, no Brasil, como Crianças com
Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) surgiu, nas últimas décadas, como resultado do
avanço da tecnologia das unidades de terapia intensiva pediátrica e neonatal. As CSHCN ou
CRIANES são definidas como aquelas com necessidades que são de longo prazo, com
duração de mais de seis meses, e suas necessidades de saúde são mais significativas do que as
da população em geral1. A prevalência desse grupo está em ascensão, com estimativas
internacionais passando de 12,8% em 2001 para 15,1% em 2009 e 20102. Expandiu-se a
definição para incluir não apenas as crianças que são dependentes de tecnologia (CDT), mas
também as crianças com transtornos comportamentais e de desenvolvimento, como o autismo.
Esta expansão, em muitos casos, tornou este grupo mais difícil de identificar3. CDTs
demandam uma série de cuidados que são do domínio dos profissionais de saúde e necessitam
de dispositivos adequados para assegurar condições mínimas de qualidade de vida.
Caracterizam-se pela dependência de artefatos tecnológicos e/ou farmacológicos
indispensáveis à sobrevivência, podem ser dependentes de um tipo de tecnologia, tais como
uma bomba de insulina, ou mais de um, tal como uma traqueotomia, ventilador e tubo de
alimentação4. Essas são frequentemente tratadas em casa por seus familiares cuidadores, que
são muitas vezes os únicos provedores de cuidados permanentes à criança. Em pesquisa
realizada com o objetivo de caracterizar crianças dependentes de tecnologia verificou-se que
os dispositivos tecnológicos foram divididos em três grupos: aqueles relacionados à
1
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alimentação, como sonda nasogástrica, gastrostomia e jejunostomia; os referentes à
eliminação urinária ou intestinal, dentre eles a colostomia, ileostomia, sondagem vesical e
lavagem intestinal e os dispositivos relacionados à necessidade de oxigenação, como torpedo
de oxigênio, concentrador de oxigênio, cateter nasal, traqueostomia e ventilação mecânica5. A
ausência de dados epidemiológicos sobre as CDTs em nosso país representa um desafio para
os profissionais de saúde, pois eles se deparam com a invisibilidade dessa clientela nas taxas
oficiais e nas políticas públicas, dificultando o planejamento e a implementação de estratégias
de saúde direcionadas a essas crianças e suas famílias5. Não existem dados que permitam
avaliar quantas crianças vivem em condições limítrofes de vida ou sobrevivendo por uso de
tecnologia, o que por sua vez contribui para o quadro de negligência no oferecimento deste
tipo de tratamento e na assistência aos familiares6. Muitas famílias, logo que são informadas
do diagnóstico da doença crônica da criança, necessitam de apoio, pois, além do sofrimento
causado pelo conhecimento da patologia, serão, também, informados que essa necessitará de
cuidados específicos e do uso de instrumentos tecnológicos que o acompanharão por um
longo tempo ou em alguns casos por toda a vida. Assim, terão que reorganizar seu cotidiano
para adquirir medicamentos, materiais e equipamentos necessários ao cuidado e aprender o
manejo desta tecnologia de forma adequada no domicílio. Nesse sentido, faz-se necessário
que o enfermeiro, conheça suas dúvidas, medos e anseios, tentando minimizá-los e
instrumentalizar e estimular a família para o cuidado à criança. Assim, cuidar dessas famílias
é fundamental para fortalecê-las no enfrentamento das adversidades provocadas pela situação
da criança e para a manutenção do funcionamento e interações familiares saudáveis. Além
disso, a enfermagem, enquanto fonte de cuidado tecnológico e científico deve estar preparada
para receber essa demanda de CDT e seus respectivos cuidadores, estando apta para o seu
cuidado. Assim, faz-se necessário que a formação dos enfermeiros transcenda as práticas e
técnicas hospitalares e visualize o âmbito domiciliar como um espaço para cuidados de saúde,
instrumentalizando o cuidador para o retorno ao lar com sua CDT. Desta forma, este trabalho
tem como objetivo identificar a percepção do familiar cuidador a cerca do recebimento do
diagnóstico da dependência de tecnologia pela criança. Metodologia: Realizou-se uma
pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória no primeiro semestre de 2014. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com treze familiares cuidadores de
crianças dependentes de tecnologias atendidas em uma Unidade de Pediatria de um hospital
universitário do sul do país e submetidos à Análise Temática, CEPAS nº001/2014.
Resultados: Encontraram-se como categorias: Recebimento do diagnóstico da doença crônica
e dependência de tecnologia e Mudanças no cotidiano familiar em função do cuidado à
criança. Recebimento do diagnóstico da doença crônica e dependência de tecnologia:
Evidenciou-se, que mesmo realizando o pré-natal e todos os exames de rotina cinco mães
relataram que não foi possível detectar durante a gestação os problemas de saúde apresentados
pela criança. Oito mães relatam que tiveram o recebimento da notícia de uma possível
patologia da criança durante o período gestacional. Observa-se que estas mães não estavam
preparadas emocionalmente para receberem a notícia de um diagnóstico difícil. O impacto de
receber a notícia de que seu filho considerado perfeito apresenta alguma alteração em seu
estado de saúde pode ocasionar na família, principalmente na mãe, sentimentos de rejeição,
negação da doença, tristeza, sofrimento e desespero. Após a detecção do problema
apresentado pela criança, a família sente-se insegura e com medo da nova situação. [...] Foi
péssima! Era o primeiro filho. Então, foi horrível. Me senti desesperada, apavorada, não sabia
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o que ia fazer, como ia cuidar, era o primeiro filho e eu não tinha noção nenhuma (ROSA).
Mudanças no cotidiano familiar em função do cuidado à criança: Após o impacto de
receber a notícia de que seu filho apresenta uma patologia, a família sofre uma mudança e
tenta adaptar-se à nova situação. Novos papéis familiares surgem neste momento delicado.
Geralmente, a mãe assume a responsabilidade do cuidado e passa a ser a principal cuidadora.
Neste momento, a família organiza-se para que a criança tenha todo o cuidado possível. No
entanto, o familiar cuidador pode sentir-se desesperado, inseguro e sozinho, pois sua vida
passa por grandes mudanças em função do cuidado à criança. [...] Minha vida parou, porque
nem festinha de crianças da Primeira Infância Melhor, eu não pude ir mais porque ele fica
desesperado depois que ele fez cirurgia (VIOLETA). Discussão: Os pais que recebem a
notícia de que seu filho será dependente de algum dispositivo tecnológico, seja temporário ou
definitivamente, necessitam de um tempo de adaptação. Assim, a preocupação do enfermeiro
durante suas interações e intervenções com essas famílias não deve ser dirigida apenas para as
demandas de doença e para os dispositivos tecnológicos, mas também, e principalmente,
focada nas múltiplas dimensões envolvidas no cuidado a essas crianças e suas famílias. Ao
receber o diagnóstico, o familiar aguarda que os profissionais da saúde sejam solidários ao seu
sofrimento, oferecendo a ele o suporte emocional de que necessita. Em algumas situações, os
familiares referem não terem sido informados adequadamente da condição crônica de saúde
da criança. Isso talvez tenha ocorrido, pois os profissionais não são estimulados a ver o
paciente, como um ser biopsicossocial, com concepção de um ser ativo e sim passivo. Esta
condição poderá ser de difícil aceitação, gerando dúvidas e incertezas ao familiar, levando a
crer que não foi informado do diagnóstico. Conclusão: As famílias passam por um processo
difícil de aceitação do diagnóstico e de adaptação ao novo momento. Ao mesmo tempo que a
família recebe a notícia da doença crônica da criança, ela é informada que terá de adquirir
novas competências e habilidades para o seu cuidado. Neste momento, se faz necessário que
os profissionais da equipe multiprofissional de saúde, em especial o enfermeiro a
instrumentalize para lidar com a tecnologia utilizada pela CDT. Sendo assim, os dados do
estudo possibilitam concluir que o cuidado à CDT é complexo, exigindo dos familiares
cuidadores a aquisição de novas habilidades e competências de cuidado. A atuação do
enfermeiro frente à família e à criança dependente de tecnologias torna-se importante, sendo
este, parte da rede de apoio social. Assim, mais do que participar, é importante estabelecer
parceria com a família, abrindo espaços de escuta e acolhida para uma construção
compartilhada do cuidado à criança. Contribuições/implicações para a Enfermagem:
Conhecer as vivências do familiar no cuidado a crianças dependentes de tecnologia torna-se
importante para subsidiar a prática da enfermagem junto a essas famílias e crianças. O estudo
mostra famílias fortes e conformadas com a sua missão de cuidadora da criança, buscando
auxílio e conhecimento a fim de se instrumentalizar para esse papel. Para cuidar a CDT, a
família necessita de dedicação e apoio. Nesse sentido, é preciso repensar as práticas de
cuidados do enfermeiro, subsidiando a família a vivenciar o cuidado à CDT de forma menos
sofrida. É preciso o comprometimento profissional com as famílias e crianças desde o
momento do diagnóstico da doença, durante a instrumentalização do familiar cuidador para o
uso da tecnologia utilizada, durante o cuidado domiciliar cotidiano, a internação hospitalar da
criança e o momento da alta.
Descritores: Família. Criança com deficiência. Enfermagem.
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8.3 A ENFERMAGEM E A ADVOCACIA EM SAÚDE À CRIANÇAS COM
ANOMALIAS CONGÊNITAS: REVISÃO DE LITERATURA

Lilian Silveira Furtado1; Daniel Pinho Mendes2; Caroline Domingues Hirsch3; Gabriela do
Rosário Paloski4;Ricardo Cunha dos Santos5; Edison Luiz DevosBarlem6
INTRODUÇÃO: A necessidade especial em saúde da criança pode gerar aflições e
perspectivas múltiplas na criança e familiares, não só pela doença, mas também por seu
impacto social e emocional. Nesta etapa, as famílias necessitam habituar-se não só com os
problemas relacionados ao cuidado das crianças, mas também com os decorrentes da
ineficiência do sistema público de saúde, como o difícil acesso aos serviços especializados
e/ou a exames específicos1. A partir deste cenário, os profissionais de enfermagem através de
suas ações podem realizar cuidados integrais a essas crianças, a partir de mecanismos,
ferramentas, técnicas de identificação das necessidades biopsicossociais expressos durante a
notificação do diagnóstico de anomalia congênita. OBJETIVO: Este estudo tem como
finalidade identificar o conhecimento existente relacionado a advocacia em saúde,
Enfermagem e crianças com Anomalia(s) Congênita(s).METODOLOGIA: Revisão da
literatura em livros e artigos científicos, com o intuito de localizar, analisar e desvelar o
conhecimento existente das investigações cientificas especializadas2, relacionando a
“advocacia em saúde”;“enfermagem” e “anomalias congênitas em crianças”.
RESULTADOS: Foram selecionados um total de 84 artigos, dentre os quais: 65 tratam do
tema advocacia em saúde, sendo que 60 desses estão no idioma inglês e apenas cinco em
português;seis artigos referem-se a enfermagem e 13 abordam crianças com anomalias
congênitas.Apenas um aborda a advocacia em saúde na atenção á criança.
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: As crianças com anomalias congênitas apresentam um
elevado aumento em sua expectativa de vida3, desencadeando assim, um impacto complexo
na sociedade e na família, devido as necessidades especificas a serem supridas pelos diversos
órgãos e sistemas sociais3 . A advocacia em saúde a criança com anomalia congênita se faz
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necessária para o estabelecimento de uma comunicação efetiva entre criança, seus familiares e
equipe multiprofissional para a construção de relação de confiança com o intuito de propiciar
uma assistência mais humanizada4 .Por isso, as ações do enfermeiro como advogado do
paciente tem como objetivo ajudá-la a obter cuidados de saúde imprescindíveis e salvaguardar
seus direitos há qualidade do cuidado5. Diante de todos esses fatos, e principalmente, do
aumento da expectativa de vida das crianças com necessidades especiais podemos evidenciar
a baixa produção estudos em torno do tema advocacia em saúde a criança com anomalia
congênita, uma vez que,ocorrem baixa incidência do assunto, não sendo possível encontrar
um artigo que trate desses três temas juntos e apenas um em português que trata da advocacia
a criança. Para que o cuidado de enfermagem e suprindo a todas as demandas dessas crianças
e que a advocacia seja efetuada de fato, é preciso mais pesquisas nesta área, assim, ampliando
o conhecimento a respeito da advocacia em saúde a criança com anomalia
congênita.CONCLUSÃO: Este estudo identificou existência da baixa produção cientifica
acerca da advocacia em saúde, enfermagem e crianças com anomalias congênitas. O
conhecimento resultado deste estudo representou apenas seis artigos publicados que
abordaram a ligação da enfermagem e as ações de defesa dos direitos de crianças com
anomalias congênitas e seus familiares nas publicações científicas, necessitando assim, um
maior
aprofundamento
do
tema
para
a
área
da
Enfermagem.
CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: As assistências de
enfermagem a criança com anomalia congênita abrangem uma série de cuidados que vão além
daqueles necessários à sobrevivência, tais como: o suporte no contexto familiar ao qual o
profissional deve estar apto a enfrentar; orientando os pais sobre os recursos disponíveis no
sistema de saúde que devem ser usufruídos pelo usuário, e assim, garantindo o cuidado
qualificado e humanizado a criança. Deste modo,a enfermagem apresenta-se como parte
importante da advocacia em saúde a criança com anomalia congênita, por sua proximidade na
atenção a criança, que lhe possibilita o desenvolvimento de uma maior sensibilidade as
demandas da criança portadora de anomalia(s) congênita(s), e a sustentação dos direitos dos
pacientes de forma positiva nas ações de advocacia em saúde.
DESCRITORES: Advocacia em saúde. Anomalias congênitas. Enfermagem.
REFERÊNCIAS

1 Gaiva MAM, Neves AQ, Siqueira FMG. O cuidado da criança com espinha bífida pela
família no domicílio. Esc Anna Nery. 2009; 13(4): 717-25.
2 Bento A. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas epráticas. Revista
JA. 2012; 7(65): 42-4.
3 Abrahão AR. Aconselhamento genético. In: Barros SMO. Enfermagem obstétrica e
ginecologia: guia para a prática assistencial. 2a ed. São Paulo: Roca; 2009.
4 Andrade RD, Mello DF, Silva MAI, Ventura CAA.Advocacia em saúde na atenção à
criança: revisão da literatura. Rev. Bras. Enferm. Brasília. 2011; 64(4): 738-44.
197

5 Hanks RG. The medical-surgical nurse perspective of advocate role. Nurs Forum. 2010;
45(2): 97-107.

198

8.4 A HUMANIZAÇÃO E O CUIDADO DE ENFERMAGEM ÀS CRIANÇAS
DEPENDENTES DE TECNOLOGIAS

Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg1; Carolina Hirsch2; Liziani Iturriet Avila3; Milene Costa
do Santos4; Tânia Cristina Schafer Vasques5; Giovana Calcagno Gomes6.
Introdução: O avanço tecnológico vem contribuindo para o aumento do número de crianças
que sobrevivem a doenças crônicas e incapacitantes, cada vez mais observamos que a o uso
da tecnologia oferece suporte para que diversas crianças mantenham sua qualidade de vida.
Com isso, observa-se que a criança portadora de doença crônica é a que mais vai se utilizar
das tecnologias desenvolvidas para o cuidado. Crianças dependentes de tecnologias (CDT)
demandam uma série de cuidados que são do domínio de profissionais de saúde, e necessitam
de dispositivos adequados para assegurar condições mínimas de qualidade de vida1. Verificase que prestar o cuidado a estas crianças não é uma tarefa fácil principalmente para a família,
uma vez que o familiar acompanhante se encontra confuso e despreparado para lidar com a
situação. A notícia de que seu filho é portador de uma patologia crônica já causa grande
estresse e sofrimento no seio familiar, no entanto esta notícia se torna mais difícil ainda
quando vem acompanhada de informação que além do estigma da doença a criança também
necessitará de aparatos tecnológicos necessários a sua sobrevivência. A adaptação à nova
situação da criança deve ocorrer de forma rápida e precisa, mobilizando toda a equipe de
saúde para que esta família sinta-se apoiada e instrumentalizada para o cuidado, uma vez que
necessitará aprender como realizar os procedimentos básicos ao cuidado com esta criança.
Portanto, se faz necessário que a equipe de enfermagem se mobilize e adote uma postura
humanizada frente a esta família, permitindo que sejam criados vínculos entre o familiar
cuidador e o profissional de enfermagem, o qual será o responsável pelo empoderamento e
autonomia do familiar cuidador em relação às ações de cuidado para com a criança.
Entretanto, observa-se na prática cotidiana hospitalar que a equipe de enfermagem sofre
muitas vezes com a condição de saúde da criança hospitalizada dependente de tecnologia e
por isso adota atitudes de defesa tentando evitar este sofrimento, no entanto isso faz com que
os profissionais se afastem das crianças e de seus familiares acompanhantes, pois acreditam
que quanto menos souberem e se envolverem com a situação, menos serão atingidos se algo
1
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de ruim acontecer com a família. Assim, após observação e detecção de que era necessário
existir um cuidado mais humanizado na área da saúde o Ministério da Saúde criou, em 2001,
o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), com o objetivo
de humanizar a assistência prestada aos pacientes atendidos em hospitais públicos. Em 2003,
torna-se uma Política Nacional de Humanização, ou Humaniza-SUS, abrangendo a saúde
como um todo2. A PNH possui alguns de seus princípios norteadores - o acolhimento, a
autonomia, o protagonismo e a corresponsabilidade - que devem servir como base para as
mudanças na relação entre profissionais e usuários. É uma política que coloca em questão as
práticas em saúde, construídas com base no modelo biomédico, principal referencial
epistemológico para a formação dos profissionais do campo2. A PNH faz uma crítica ao
modelo, no qual os profissionais de saúde focam o cuidado na doença e na sua cura deixando
de assistir a criança e sua família na sua totalidade e integralidade sem levar em consideração
suas crenças, necessidades e valores. A problemática vivenciada e os inúmeros fatos
divulgados pela mídia sobre a falta de humanização nas instituições de saúde e de seus
trabalhadores aos usuários que procuram por cuidados motivaram a realização do presente
estudo. O objetivo principal consiste, portanto, em refletir a humanização e o cuidado de
enfermagem às crianças dependentes de tecnologias no contexto hospitalar. Metodologia:
Trata-se de um estudo reflexivo sobre a humanização e o cuidado de enfermagem às crianças
dependentes de tecnologias no contexto hospitalar. Resultados: Mencionam-se como
possíveis encaminhamentos dessa reflexão primeiramente a necessidade da equipe de
enfermagem instrumentalizar-se para apoiar a família e CDT, uma vez que os cuidadores
necessitarão aprender a realizar cuidados importantes com esta criança; além disso, a equipe
de enfermagem pode auxiliar no enfrentamento da experiência da doença: acolhendo,
promovendo a autonomia, o protagonismo e a co-responsabilidade do familiar cuidador da
CDT, fazendo-se cumprir alguns dos princípios norteadores da PNH. Por fim, observamos
como é importante que a equipe de enfermagem, em especial o enfermeiro, fique atento para
tornar o ambiente hospitalar o menos traumático possível tanto para a criança quanto para o
seu familiar cuidador, permitindo a criação de espaços de apoio e escuta atenta, possibilitando
que as tecnologias sejam adotadas por todos os integrantes do cuidado de forma positiva,
fazendo com que sejam criados vínculos afetivos entre profissionais de enfermagem, a criança
e seu familiar cuidador. A humanização no ambiente tecnológico hospitalar depende das
pessoas envolvidas nas ações de cuidado. O esforço é de todos para que a humanização se
estabeleça com suas diferentes interfaces como, conhecimento, comprometimento,
consciência, doação, compartilhamento resultando no cuidado. Discussão: É incontestável o
papel relevante dos recursos tecnológicos para o sucesso do tratamento e suporte parcial ou
total da vida da CDT. No entanto, deve ser perpetuada a subordinação da tecnologia ao
homem, e não a subordinação do homem à tecnologia. Ninguém questiona a importância da
existência da tecnologia, porque ela em si não é benéfica nem maléfica, tudo depende do uso
que se faz dela. E também não se pode impedir que ela exista, nem ignorá-la, isto seria um
retrocesso do desenvolvimento3. Os equipamentos têm seu valor, desde que resguardados os
princípios técnicos e humanos indispensáveis, tanto no diagnóstico como no tratamento, na
manutenção e, sobretudo, na valorização da vida. A tecnologia é imprescindível, mas deve ser
questionada quanto à utilização e o sentido do seu uso4. As relações intersubjetivas que se
estabelecem entre os profissionais de saúde manifestam-se de forma única, de acordo com o
referencial de vida de cada membro da equipe, e destes com os clientes. Auxiliar a pessoa a
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reorganizar sua existência ao passar pela experiência da doença é papel da equipe de
enfermagem, por meio da percepção, presença, compromisso, solidariedade e, principalmente,
de interações humanas5. O cuidado envolve a pessoa como um todo visualizando suas
habilidades técnico-científicas e seus sentimentos, motivação, o desejo de aliar o humano e
técnico, torna-se existência viva6. O controle da tecnologia pelos profissionais garante o seu
uso de forma segura e eficaz, minimizando o stress para quem a utiliza ou a opera, permitindo
um cuidado mais humanizado sobre a prática tecnicista, enfatizando a necessidade da
capacitação técnica e científica dos profissionais. Portanto, é o cuidado que indica a utilização
de um determinado tipo de tecnologia, e o que faz a diferença é a nossa intencionalidade na
maneira pela qual aplicamos o cuidado6. Desta forma, a humanização do cuidado parece estar
relacionada a atitudes de dar atenção, ter responsabilidade, cuidar bem, respeitando as
particularidades de cada um, e principalmente promovendo assistência integral a criança
hospitalizada e à família. Conclusão: Portanto, verificamos que o uso da tecnologia dentro do
ambiente hospitalar traz diversos benefícios tanto para a criança, uma vez que ela contribui de
forma positiva em seu cuidado, quanto para a equipe de enfermagem a qual é responsável por
utilizar-se deste aparato tecnológico com o objetivo de prestar uma assistência humanizada e
de qualidade a criança e sua família. Permitir que tanto a criança como o seu familiar cuidador
sintam-se acolhidos dentro do ambiente hospitalar é uma tarefa da equipe de enfermagem,
principalmente do enfermeiro por ser ele o coordenador deste grupo. Assim, este deve estar
atento as necessidades desta família, possibilitando que ela sinta-se segura dentro do ambiente
hospitalar, oferecendo suporte para que o retorno ao lar seja o menos traumático. O
enfermeiro deverá adotar ações que auxiliem este familiar cuidador promovendo o seu
empoderamento para cuidar da CDT, permitindo que este sinta-se seguro em suas ações de
cuidado, fortalecendo suas capacidades e potencializando-o e instrumentalizando-o para fazer
uso das tecnologias necessárias ao cuidado. Contribuições/implicações para a
Enfermagem: A tecnologia revela determinados saberes e maneiras de cuidar. Desta forma,
torna-se necessário o aperfeiçoamento e a atualização dos profissionais de saúde para que
possam aplicar o conhecimento de forma responsável e racional, desenvolvendo um senso
crítico e reflexivo de suas ações. Além disso, há de se repensar novas maneiras de cuidar,
utilizando a arte, a sensibilidade e a criatividade na adequação e humanização das
tecnologias6. Portanto, este estudo permite uma avaliação crítica e reflexiva sobre a
adequação da tecnologia no cuidado a criança hospitalizada e sua família, bem como a
possibilidade da adoção de medidas e estratégias que valorizem e respeitem a vida humana
em toda a sua dimensão, propiciando um cuidado individualizado e personalizado à criança e
a sua família.
Descritores: Humanização da Assistência. Criança Hospitalizada. Enfermagem.
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8.5 A AMBIÊNCIA COMO FERRAMENTA DE HUMANIZAÇÃO DA UNIDADE DE
PEDIATRIA: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM

Juliane Portella Ribeiro1; Giovana Calcagno Gomes2; Nivea Garcia3; Patrícia Koukidis4;
Bianca Contreira de Jung5.
INTRODUÇÃO: A assistência em pediatria suscita a promoção de um ambiente que atenda
as necessidades da criança, por meio de um olhar diferenciado que pondere a especificidade
desta fase da vida em que se tem maior dificuldade em lidar com o adoecimento e enfrentar o
desconhecido e o medo causado por ele. Considerando que qualquer desestruturação poderá
interferir no pleno desenvolvimento da criança, o cuidar em Enfermagem Pediátrica deve
contribuir para a diminuição dos efeitos estressores do ambiente hospitalar de forma a tornar a
assistência humanizada. Assim, faz-se necessário investir em questões fundamentais de
adequação do ambiente de pediatria, com equipamentos e tecnologias que considerem e
respeitem a singularidade das necessidades tanto dos usuários quanto dos profissionais.
Ambiência hospitalar refere-se ao tratamento dado ao espaço físico, social, profissional e de
relações interpessoais, diretamente envolvida com a assistência à saúde, devendo, portanto,
proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana. Através da construção da ambiência é
possível avançar qualitativamente no debate acerca da humanização, pois sua concepção
pressupõe a valorização tanto das tecnologias médicas que compõem o serviço de saúde, dos
componentes estéticos ou sensíveis apreendidos pelos órgãos do sentido (como por exemplo,
a luminosidade, os ruídos e a temperatura do ambiente), quanto da interação entre usuários,
trabalhadores e gestores.Trabalhar a ambiência em pediatria mostra-se relevante no contexto
atual, tendo em vista que devemos preconizar a assistência calcada nos princípios da
humanização, que demandam a revisão das práticas cotidianas, com ênfase na criação de
espaços de trabalho menos alienantes que valorizem a dignidade do profissional de saúde, da
criança e da família1. Segundo apontam estudos que o sofrimento e as possíveis sequelas
causadas pela hospitalização podem ser minimizados quando se oferece um ambiente
estruturado, não incomum, esta situação ocasiona frustração dos profissionais ao perceberem
que as dificuldades vivenciadas no ambiente hospitalar poderão prolongar o período de
internação da criança e, até mesmo, ocasionar um sofrimento maior, por não dispor de todos
os recursos necessários para cuidá-la². OBJETIVO: analisar a ambiência de unidades
pediátricas como ferramenta para a humanização da assistência a partir da percepção dos
diferentes atores implicados no processo de produção de saúde. METODOLOGIA: Adotouse o delineamento da pesquisa qualitativa com caráter exploratório³. Os ambientes de
investigação foram as Unidades de Pediatria do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa
Jr. (HU/FURG) e do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE/UFPel). Como
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sujeitos do estudo foram selecionados 20 usuários, sendo 10 de cada ambiente de
investigação; 20 trabalhadores de enfermagem, distribuídos nos diferentes turnos de trabalho
(manhã, tarde, noite I, noite II e noite III), sendo 10 de cada ambiente de investigação; e
quatro gestores, dois de cada ambiente de investigação, sendo um gerente do Serviço de
Enfermagem e outro diretor da instituição hospitalar. O processo de coleta dos dados iniciou
após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS), mediante o
parecer 85/2014. A coleta ocorreu no período compreendido de agosto a outubro de 2014, por
meio da triangulação metodológica, utilizando-se imagens e dados verbais obtidos por meio
de fotos e entrevistas semiestruturadas com emprego de foto-e licitação, respectivamente.
Para análise dos dados empregou-se o software Nvivo 10. Os resultados dessa pesquisa foram
discutidos a luz da Política Nacional de Humanização (PNH) e da Perspectiva filosófica de
Leonardo Boff acerca do cuidado humanizado. Além desses referenciais, utilizou-se a
produção científica nacional e internacional sobre a ambiência em pediatria. RESULTADOS:
Da análise dos dados emergiram as seguintes categorias: Confortabilidade das crianças e de
suas famílias; Produção de subjetividades nas crianças e familiares; Produção de subjetividade
e autonomia dos trabalhadores de enfermagem; Ambiência como ferramenta facilitadora do
processo de trabalho e da produção de saúde. Cada categoria exibe subcategorias que expõem
a perspectiva dos sujeitos envolvidos no processo de produção de saúde: usuários,
profissionais de enfermagem e gestores. A partir dos resultados do estudo são apontadas as
potencialidades e os desafios para a consolidação da ambiência como ferramenta de
humanização da unidade de pediatria. Cabe destacar que os resultados apontam que as
crianças ficam receosas ao entrarem no hospital e manifestam comportamentos de
estranhamento ao ambiente, tais como reações de pânico e estresse, demonstrando-se
chorosas, agressivas e arredias. Os comportamentos manifestados ocorrem, na maioria das
vezes, pelo fato da criança ainda não possuir maturidade suficiente para compreender sua
doença, necessidade de tratamento e hospitalização. Além disso, o consequente afastamento
de sua rotina, em que objetos, atividades e pessoas são retirados de seu convívio, contribui
para que associe o hospital e o profissional de saúde a uma vivência triste e com sensações
dolorosas. DISCUSSÃO: Considerando os aspectos relacionais, a presente pesquisa
constatou que a confortabilidade sustenta-se pelo tratamento recebido na unidade de pediatria
e, consequente, constatação de melhora no estado de saúde da criança. Ao encontro do
exposto, a literatura acerca das estratégias que as instituições de saúde têm implementado para
humanizar a assistência aponta a importância em dispor de recursos materiais (incluindo a
própria arquitetura) e humanos para melhor assistir a criança hospitalizada5. Por outro lado, a
carência de tais recursos implica em dificuldades à promoção e concretização do cuidado
sistematizado e, consequentemente, afeta a qualidade da assistência ao cliente pediátrico6.
CONCLUSÃO: a partir dos resultados e discussões dessa pesquisa, emergem desafios a
serem superados para que as unidades pediátricas pesquisadas constituam-se em ambiências
confortáveis e humanizadas, tais como inclusão de cores, brinquedos e decoração nas
enfermarias; modernização de mobiliários e equipamentos; ampliação do espaço ou redução
da quantidade de leitos nas enfermarias; construção de espaço de convivência, incluindo
refeitório; climatização do ambiente; melhoria da higienização; adaptação dos banheiros ao
público atendido; ampliação do horário de funcionamento da brinquedoteca e sala de
recreação; inclusão de atividades recreativas para os familiares. Tendo em vista que os
desafios à confortabilidade envolvem aspectos estruturais, faz-se imperativo o investimento
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no potencial das relações estabelecidas entre os trabalhadores de enfermagem, às crianças e
seus familiares. Por fim, pode-se inferir que para que a unidade de pediatria seja percebida
como humanizada deve ser projetada de forma que a sua ambiência comporte aspectos que
visem a confortabilidade das crianças e suas famílias; possibilite a produção de subjetividades
nas crianças, familiares e a autonomia dos trabalhadores de enfermagem por meio da reflexão
acerca dos processos de trabalho e possibilite a utilização do próprio espaço como ferramenta
facilitadora da produção de saúde. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A
ENFERMAGEM: A unidade de pediatria para ser percebida como humanizada deve ser
projetada de tal forma que o seu meio permita aspectos que visem a confortabilidade das
crianças e suas famílias, bem como a autonomia dos trabalhadores de enfermagem por
intermédio do pensamento, abordando métodos de trabalho e possibilitando a utilização do
próprio espaço como ferramenta facilitadora na promoção a saúde. Pensar em bem estar
dentro do conceito de ambiência é também resgatar esse vínculo para junto do processo de
promoção a saúde, construindo, assim, um espaço em que crianças, familiares e trabalhadores
constituam harmonicamente suas referências psicossociais e econômicas voltadas ao cuidado
e atenção à saúde. Nesse sentido, acredito ser importante que, ao criar esses núcleos, se
conheçam e respeitem os valores culturais referentes à privacidade, autonomia e vida,
construindo ambiências acolhedoras e harmônicas que contribuam na promoção do alento
familiar e desfaçam o “mito” de esses espaços que abrigam serviços de saúde serem frios e
hostis.
DESCRITORES: Ambiente de Instituições de Saúde. Pediatria. Enfermagem.
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8.6 ASMA GRAVE E SUAS COMPLICAÇÕES: UM ESTUDO DE CASO

Nina Rosa da Silva Vieira1; Aline Rodrigues Costa2; Émilen Vieira Simões3; Francine Carpes
Ramos4; Nicole Pitana Nazari5; Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg6
Introdução: A internação hospitalar de uma criança é um momento muito difícil não só para
ela como para sua família. Essa situação requer dos profissionais não só habilidades técnicas e
conhecimento, mas empatia e envolvimento de modo a permitir a identificação das reais
demandas físicas e psicossociais da criança e da família e, a partir disso, construir um plano
de cuidados adequado1. Na Unidade Pediátrica do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet
Corrêa Jr., surgem casos de crianças com incompatibilidade sanguínea, taquipneia transitória;
dificuldade na sucção do leite, baixo peso, entre outros, apresentando grande incidência de
internações, o que possibilita aos acadêmicos de enfermagem colocar os conhecimentos em
prática e também aprender a gerenciar a unidade durante o período do estágio. A unidade em
si é diferenciada das outras em vários aspectos e requer do enfermeiro atenção e a capacidade
de se adaptar as rotinas. O enfermeiro tem papel atuante e deve se fazer presente como líder
da sua equipe e essa atitude é importante para a nossa formação enquanto acadêmicos. A cada
estágio temos a oportunidade de aprender da nossa forma à melhor maneira de liderar e saber
escutar e se comunicar tanto com a equipe quanto com os pacientes e acompanhantes. Desta
forma, dentre as crianças internadas da Unidade, a que despertou nosso interesse foi uma
criança portadora de asma grave a qual apresentou uma série de complicações em seu quadro
de saúde deixando-a com sequelas. Nosso interesse pelo caso foi fomentando pela série de
cuidados que a criança necessitou durante sua internação, mostrando a importância da
avaliação, dos cuidados e da atuação da enfermagem na unidade. Assim, este trabalho tem
como objetivo apresentar um estudo de Caso Clínico de uma paciente diagnosticada com
Asma Grave, bem como suas complicações e sequelas. Metodologia: Para desenvolver o
Estudo de Caso Clínico foram realizadas algumas etapas. Primeiramente, foi escolhido o Caso
Clinico, optou-se pela patologia, devido ao nível de complexidade e aos diagnósticos
diferenciados que essa desencadeou. Posteriormente foi realizado o histórico de enfermagem,
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o que constitui uma das etapas iniciais do Processo de Enfermagem. Logo realizou-se uma
Revisão de Literatura a respeito da doença abordando os seguintes aspectos: conceitos e
definições da asma grave, parada cardiorrespiratória e a tetraparesia espástica. Realizou-se
também uma busca na prescrição médica identificando os principais medicamentos utilizados
pela criança bem como seus efeitos, reações adversas e cuidados de enfermagem durante a
administração dos medicamentos. Retornou-se para o prontuário da paciente para
compreendermos melhor o caso clínico. Por fim foi realizado os diagnósticos de enfermagem
bem como as prescrições de enfermagem. Resultados: Foi possível identificar que durante o
período da internação a criança apresentou uma melhor qualidade de vida resultado dos
cuidados e orientações da enfermagem, com isso a mesma se manteve estável e a família pode
receber constantemente orientações e treinamento para cuidado da criança em casa. Principais
diagnósticos de enfermagem: 1) Controle familiar ineficaz do regime terapêutico relacionado
a complexidade do sistema de assistência à saúde evidenciado falha em agir para reduzir
fatores de risco. Identificar a compreensão do cuidador principal se este possui conhecimentos
ou habilidades necessárias após alta; Auxiliar os familiares a planejarem o ambiente de apoio
necessário ao oferecimento de cuidado pós alta; Providenciar o apoio ao cuidador; Discutir os
recursos financeiros quando houver necessidade de providências de cuidados de saúde após
alta. 2)Desobstrução ineficaz de vias aéreas relacionada secreções retidas, presença de via
aérea artificial, asma evidenciado por mudanças na frequência respiratória, mudanças no
ritmo respiratório, quantidade excessiva de muco, tosse ineficaz.Atentar para os sons
respiratórios; observando áreas de ventilação diminuída ou ausente e presença de ruídos
adventícios; Remover secreções estimulando a tosse ou aspirando vias aéreas; Realizar
aspiração endotraqueal ou nasotraqueal, conforme apropriado; Usar inaladores, aerossol,
nebulização, se prescrito; Posicionar o paciente de modo maximizar o potencial ventilatório;
Monitorar a condição respiratória e a oxigenação. 3) Risco de aspiração relacionada a
alimentação por sonda, presença de traqueostomia. Manter a colocação correta da sonda;
Manter cabeceira elevada ao administrar a dieta por sonda; Ensinar a família a cuidar da
sonda; Elevar a cabeceira da cama entre 30 a 45º graus durante a alimentação; Fechar a sonda
60 min antes de algum procedimento ou transporte se o paciente precisar ser posicionado com
a cabeça abaixo de 30º. 4) Risco de infecção relacionada a procedimentos invasivos
(aspiração por traqueostomia) e conhecimento deficiente para evitar exposição a patógenos.
Determinar a necessidade de aspiração oral e/ou endotraqueal; Utilizar equipamento
descartável esterilizado para cada procedimento de aspiração traqueal; Aspirar a orofaringe
após conclusão da aspiração traqueal; Limpar a área em torno do estoma traqueal depois da
conclusão da aspiração traqueal, conforme apropriado. Manter técnica asséptica ao realizar
procedimento de aspiração e realização do curativo local. Discussão: Receber o diagnóstico
de doença crônica de um filho é um momento difícil e que exige a reestruturação da vida e da
rotina da família. O apoio e a instrumentalização desse grupo é fundamental para a redução
dos medos e o aperfeiçoamento das habilidades para que o cuidador se sinta seguro e perca o
estereótipo da criança como figura in-manipulável/intocável². Assim, por meio dessas atitudes
o enfermeiro auxilia a família no cuidado adequado da criança no domicílio. Para realizar os
cuidados com traqueostomia é necessário que o profissional de enfermagem tenha
conhecimento, destreza e habilidades para o manejo em situações de emergência. ³ Estudos
mostram que o diagnóstico de desobstrução ineficaz tem grande prevalência em crianças
asmáticas. Esse diagnóstico traz como característica definidora mais frequente: ruídos
207

adventícios, tosse ineficaz, tosse ausente, expectoração ausente, mudança no ritmo
respiratório e ortopnéia. Sendo que, pode-se destacar dentre as características definidoras com
maior magnitude de efeito a expectoração ausente e mudança no ritmo respiratório. Essas
podem aumentar em até quatro vezes as chances de a criança apresentar o diagnóstico
discutido.4 A ingesta inadequada em pacientes com doenças neurológicas é a principal causa
de alterações nutricionais, tais como desnutrição, atraso de crescimento e sobrepeso. Dos
pacientes com paralisia cerebral, 60% apresentam dificuldades alimentares importantes, e,
desses, 38% podem ser atribuídos a distúrbios de deglutição. A necessidade calórica
geralmente é menor no paciente com distúrbio neurológico que não se locomove sozinho em
relação à criança saudável na mesma faixa etária. Com todas essas colocações, conclui-se,
portanto, que a alimentação por sonda enteral é necessária nos casos de pacientes com
distúrbios de deglutição graves, que possuem risco de aspiração pulmonar e nos pacientes que
não atingem suas demandas nutricionais com alimentação oral5. Conclusão: Permitir que
tanto a criança como o seu familiar cuidador sintam-se acolhidos dentro do ambiente
hospitalar é uma tarefa da equipe de enfermagem, principalmente do enfermeiro por ser ele o
coordenador deste grupo. Assim, este deve estar atento as necessidades desta família,
possibilitando que ela sinta-se segura dentro do ambiente hospitalar, oferecendo suporte para
que o retorno ao lar seja o menos traumático. Desta forma, o acadêmico de enfermagem
adotando a postura de futuro enfermeiro deverá adotar ações que auxiliem este familiar
cuidador promovendo o seu empoeiramento para cuidar, permitindo que este sinta-se seguro
em suas ações de cuidado, fortalecendo suas capacidades e potencializando-o e
instrumentalizando-o
para
o
cuidado
à
criança
com
doença
crônica.
Contribuições/implicações para a Enfermagem: Portanto, este estudo permite uma
avaliação crítica e reflexiva sobre a construção de um plano de cuidados de enfermagem
adequado à individualidade no cuidado a criança hospitalizada e sua família, bem como a
possibilidade da adoção de medidas e estratégias que valorizem e respeitem a vida humana
em toda a sua dimensão, propiciando um cuidado individualizado e personalizado à criança e
a sua família.
Descritores: Enfermagem. Criança. Doença crônica.
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8.7 CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM PARA OS CUIDADOS FAMILIARES À
CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL

COSTA AR; SILVA JG; ZUGNO RM; GOMES GC; RODRIGUES EF

Introdução: A criança que vive com paralisia cerebral possui uma série de necessidades
especiais, contudo ela permanece sendo criança, como qualquer outra, que necessita de amor,
carinho, educação, disciplina e convívio com outras pessoas1. Diante da instalação de uma
doença crônica na criança, a família utiliza diversas estratégias que vão desde o cuidado
centrado na preservação da saúde da criança até a busca de profissionais, de hospitais melhor
equipados. Isso, muitas vezes, envolve mudanças de município até mesmo de Estado. Cuidar
esta criança passa a fazer parte do cotidiano familiar, tornando-se uma forma de ocupar-se, de
sentir que está fazendo algo para manter a vida da criança2. Objetivo: identificar as
estratégias utilizadas pela família para o cuidado da criança com encefalopatia/paralisia
cerebral. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória de cunho qualitativo
realizada na Unidade de Pediatria do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.
(HU/FURG) nos meses de agosto e setembro de 2014. A coleta de dados foi realizada por
meio de entrevistas semiestruturadas únicas com cada participante. O número de participantes
do estudo foi delimitado ao número de crianças com encefalopatia/paralisia cerebral
internadas durante o período de coleta de dados, ou seja, o número de pessoas que integraram
este estudo foi determinado ao final de 60 dias (agosto e setembro/2014), período disponível
para tal. Os critérios de inclusão utilizados nesse estudo foram: ser o principal familiar
cuidador da criança com paralisia cerebral/encefalopatia, ser maior de 18 anos e prestar
cuidados diretos à criança, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Buscou-se, assim, que o familiar tenha tempo de experiência no cuidado à criança e vivências
ricas para contribuir com o estudo. A análise dos dados foi utilizada a técnica de Análise de
Conteúdo de Laurence Bardin e o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Pesquisa
(COMPESQ) da Escola de Enfermagem (EEnf) e posteriormente ao Comitê de Ética em
Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS/ FURG) e ao Núcleo de Pesquisa do HU/FURG,
recebendo o parecer favorável número 108/2014. Resultados: Frente às estratégias utilizadas
pela família para o cuidado da criança com encefalopatia/paralisia cerebral relataram não ter
estratégias específicas aprendendo a cuidar a criança no seu dia a dia. Não a deixam sozinha
por medo de que a mesma tenha uma convulsão ou alguma complicação que a coloque em
risco. Dividem as tarefas cotidianas de forma que o cuidado da criança não fique a cargo de
uma só pessoa. Devido à fragilidade da criança referiram superprotegê-la como forma de
proteção. Procuram aprender conhecê-la, organizam-se e arrumam a casa de forma a atender
suas necessidades. Procuram saber o que ela quer e o que gosta. Utilizam música para acalmar
a criança, conversam o tempo inteiro com a mesma, deixam sempre uma luz, propiciam uma
alimentação especial, evitam que ela chore e só a levam em locais onde não fique irritada.
Procuram levar a criança em instituições especializadas como forma de garantir o seu
desenvolvimento e frequentemente, para consultas como forma de acompanhar o seu processo
saúde/doença. Reproduzem em casa uma enfermaria hospitalar como forma de subsidiar o
210

cuidado da criança. Buscam informações como forma de aprender e se instrumentalizar para o
seu cuidado e investem no brincar como forma de garantir que a criança continue se
desenvolvendo. Discussão: A deficiência na criança pode gerar sentimentos de insegurança e
incapacidade nos pais, causando uma 'lenta e profunda ferida' que pode demorar a cicatrizar.
A família frente ao diagnóstico busca adaptar-se e reorganizar-se para conseguir dar a
assistência e os cuidados necessários a criança, tentando reconstruir sua identidade como
grupo familiar. Essa situação envolve uma demanda e um reajuste emocional que requer
tempo3. A superproteção também é reconhecida pelos familiares cuidadores. Estes admitem
cuidar em demasia em determinadas situações e dizem que há momentos em que as crianças
são tratadas como eternos bebês, infantilizando-as. Em estudo acerca do cuidado familiar a
crianças cegas os cuidadores perceberam que fazem pela criança atividades que a mesma é
capaz, não lhes dando responsabilidades ou a liberdade necessária ao seu desenvolvimento
saudável. Inclusive antecipam-se a suas necessidades na busca por supri-las, inibindo suas
iniciativas4. Os familiares cuidadores acreditam que o conhecimento sobre as questões que
envolvem a Encefalopatia/paralisia cerebral, o entendimento das necessidades das crianças
com limitações e as possibilidades facilitam o cuidado a estas. Entretanto, a baixa
escolaridade ou as limitações da família em entender a condição da criança podem dificultar
sua compreensão acerca das causas, das consequências e das formas de cuidado da criança4. A
família passa a ocupar-se exclusivamente do cuidado da criança, deixando de exercer suas
atividades rotineiras e de lazer. Portanto, a enfermagem precisa se fazer presente nesse
período auxiliando a família nessa reestruturação inicial2. É fundamental que a família receba
orientações e demonstrações dos cuidados para que se sintam seguros no momento da
realização no domicílio, aprimorando suas estratégias e minimizando as dificuldades
existentes, assim fornecendo cuidados de qualidade a criança5. Conclusão: O presente estudo
nos possibilitou conhecer as estratégias utilizadas pela família no cuidado a criança com
encefalopatia/paralisia cerebral e a importância do papel da equipe de enfermagem nas
orientações e instrumentalização da mesma durante o período de adaptação.
Contribuições/Implicações para Enfermagem: este estudo subsidiará aos enfermeiros
informações sobre a família dentro deste cenário e os tornarão cientes sobre a importância da
participação nas orientações e na assistência de qualidade a esse grupo.
Descritores: Família. Paralisia Cerebral. Enfermagem.
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8.8 IMPLICAÇÕES QUE A DIABETES MELLITUS ACARRETA NA VIDA DAS
FAMILIAS DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES COM A DOENÇA.

Tamires Gonsalves Andrade1; Stella Minasi de Oliveira2; Ana aula Fontoura3; Moara de Jesus
Moreira4
INTRODUÇÃO O Diabetes Mellitus (DM1) é uma das doenças crônicas mais frequentes na
infância. Sua incidência aumenta em todo o mundo e no Brasil os pacientes são
diagnosticados em idade cada vez mais precoce. Diabetes Mellitus (DM) é uma doença
prevalente, cujas consequências incluem aumento da vulnerabilidade para problemas
cardiovasculares e para outras complicações, como neuropatia, retinopatia e falência renal1.
OBJETIVOS Discutir as mudanças que implicam no cotidiano da família de
crianças/adolescentes com Diabetes Mellitus. METODOLOGIA Trata se de um trabalho de
conclusão de curso (TCC), do curso de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande,
realizado no de 2014. O TCC foi realizado através de uma pesquisa descritiva, exploratória de
cunho qualitativo. Os sujeitos da pesquisa foram os familiares que exercem os cuidados como
principais cuidadores, um dos critérios para participar era que as crianças/adolescentes fossem
pacientes do Centro Integrado de Diabetes – CID do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet
Corrêa Jr (HU), após considerar os critérios de exclusão, participaram um total de 15
familiares. A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de 2014 por meio de
entrevistas semiestruturadas únicas com cada participante de forma a obter uma melhor
compreensão da realidade, relativa ao fenômeno em estudo, foi marcado dia e hora para a
realização da entrevista. As mesmas foram efetuadas em consultório no CID, as entrevistas
foram gravadas e transcritas para posterior análise. A análise dos dados, foi feita através
técnica de Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de
Ética em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS/ FURG) número 040/2014. RESULTADOS
Após o recebimento do diagnóstico de DM a família pode apresentar-se fragilizada, com
medo do enfrentamento da doença. Apresentam-se preocupados, nervosos, angustiados,
sensíveis e tristes, porque não esperavam a ocorrência de uma doença crônica em uma
criança/adolescente e tem medo de tudo que a DM pode desencadear.Os familiares
apresentam-se fortemente angustiados, principalmente com a ocorrência de episódios de
hipoglicemia, passando a realizar rígido controle da glicemia. Vivem constantemente com
medo de que a criança faça uma convulsão e sofra danos. Estes passam a se privar de
alimentos proibidos para criança/adolescente, fazem uso desses alimentos fora de casa para a
criança/adolescente não ver, evitam lanches, doces e gorduras, passam a utilizar mais frutas e
legumes na dieta, procuram adotar uma alimentação mais saudável. E a mesma dieta da
criança/adolescente é imposta aos demais membros da família. Uma das maiores
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preocupações da família é com a rebeldia da criança/adolescente em aderir ao tratamento da
DM. Não querem fazer a dieta, realizar atividades físicas e fazer a insulina ou o rodízio nos
locais de aplicação, causando grande preocupação na família que precisa mantê-los sob
controle e vigilância. Preocupam-se em orientar a criança/adolescente acerca das formas
corretas de se cuidar, pois não estarão sempre ao seu lado e este precisa saber lidar com a
DM. DISCUSSÃO A DM implica diversas mudanças no viver da família. Mudando a rotina
da criança/adolescente acometidos pela DM, seus familiares cuidadores acabam tendo uma
limitação social relacionada com a falta de opções para transferir a responsabilidade da
criança/adolescente para outra pessoa2. A maior dificuldade se apresenta logo no recebimento
do diagnóstico, principalmente quando não há apoio e orientação da família acerca de formas
adequadas de cuidar. A maior dificuldade encontrada e a principal mudança que ocorre na
família, após o recebimento do diagnóstico de DM da criança/ adolescente é relacionada com
a alimentação.Em se tratando de jovens, os maiores problemas a serem enfrentados é a
infinidade de opções de alimentos que são apresentados e a dificuldade em evitá-los,
causando-lhes desânimo e revolta3. Os principais cuidadores referem preocupação diante da
frequente descompensação da doença, que representa o desequilíbrio em vários setores
(biológico, emocional, social), gerando a possibilidade de complicações comprometendo a
qualidade de vida futura. “O cuidador enxerga o filho diabético como pessoa frágil e doente”4.
É preciso que os pais tenham expectativas claras e estabeleçam limites da mesma forma que
fariam com uma criança/adolescente sem DM. Os cuidadores devem ser estimulados a manter
o envolvimento no tratamento ao longo da infância e adolescência, não desistindo da sua
tarefa. E somente transferir a responsabilidade para os jovens depois que estes demonstrarem
capacidade de assumir e desempenhar o papel de gerenciamento da doença5. O apoio dos
profissionais de saúde, em especial da enfermagem, é fundamental para que se estabeleçam
ajustes nas relações familiares, de amigos e na individualidade de cada um. CONCLUSÃO
Como mudanças no cotidiano familiar verificaram-se que a família torna-se fragilizada pelo
diagnóstico de DM da criança/adolescente e tem medo do que a doença possa desencadear.
Procuram adotar a mesma dieta da criança/ adolescente e preocupam-se com a mesma em
festas, devido a ingesta de alimentos inadequados. Referiram que tiveram que lidar com
tecnologias de cuidado e preocupam-se com a rebeldia da criança/adolescente e sua
dificuldade de adesão ao tratamento, tendo que mantê-la sob vigilância.
CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM É importante que os
profissionais de enfermagem contribuíam com as famílias, dando o suporte necessário para
tornar essas adaptações menos conturbadas, e somente por meio de orientações pode se
facilitar o manejo das mesmas com o DM.
Descritores: Enfermagem. Diabetes Mellitus. Família.
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8.9 O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DO PACIENTE PELO ENFERMEIRO DE
UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA SOB A PERSPECTIVA DOS
ACOMPANHANTES

Carolina Domingues Hirsch1; Pamela Kath De Oliveira Nornberg2; Daniel Pinho Mendes3;
Edison Luiz DevosBarlem4; MatheusFerreira de Oliveira5; EmanoeleLeitzke Botelho6
RESUMO: Objetivo: conhecer como os familiares acompanhantes de paciente pediátricos
percebem o exercício da advocacia do paciente pelo enfermeiro. Método: qualitativo,
realizado com 22 familiares acompanhantes de pacientes internados em três unidades
pediátricas, mediante entrevistas semi-estruturadas em dois hospitais no sul do Brasil. Os
dados foram analisados por meio da Análise textual discursiva. Resultados: Após análise dos
dados emergiram as duas categorias: Quando me sinto seguro, o enfermeiro exercendo a
advocacia do paciente; Quando me sinto vulnerável, impedimentos e barreiras à
advocacia.Conclusões:Foi possível identificar que o familiar acompanhante do paciente
reconhece o enfermeiro como referência no que se refere a prestação de informações e defesa
dos direitos do paciente e familiares acompanhantes.
Descritores: Ética em enfermagem. Advocacia em saúde. Enfermagem Pediátrica.

EXERCISE OF PATIENT ADVOCACY BY NURSES IN THE PEDIATRIC UNIT OF THE
ACCOMPANYING PERSPECTIVE

ABSTRACT: Objective: to know how the pediatric patient accompanying family members
perceive the practice of law of the patient by the nurse. Method: Through semi-structured
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interviews, in this study, chosen for convenience, twenty two accompanying family members
of patients admitted in three pediatric inpatient units, one of these neonatal intensive care,
situated in a federal university hospital and a private hospital, located in southern Brazil. Data
were analyzed by discursive textual analysis. Results: Through the analysis of the data
emerged from the two categories: when I feel safe: the nurse practicing law patient and when
I feel vulnerable: When I feel vulnerable: impediments and barriers to advocacy, realizing
how practice of law facilitators the link, the proximity and availability of nurses; and barriers
as a lack of commitment; high workloads; Disagreement between the teams; organizational
barriers and lack of knowledge / misinformation. Conclusions: It was possible to identify that
the accompanying family member of the patient recognizes nurses as reference as regards the
provision of information and protection of patients' rights and accompanying family members.
Keywords: Ethics in nursing. Jobs in health. Pediatric Nursin.

INTRODUÇÃO

Durante o período de internação hospitalar em uma unidade pediátrica, ocorre um
processo de integração da criança e de sua família em uma rede de apoio, composta pelos
próprios pacientes, familiares, acompanhantes e trabalhadores da saúde, que juntos compõem
um ambiente mais sensível, minimizando as dificuldades de integração das famílias à unidade
hospitalar, potencializando assim, a assistência em saúde¹.
Contudo, mesmo com os esforços da equipe, para garantir o acolhimento e integração
dessa família ao contexto hospitalar, os familiares e acompanhantes das crianças, podem
experimentar sentimentos desagradáveis durante a internação hospitalar, pois deixam de ser as
únicas responsáveis pelas decisões serem tomadas em relação a criança. Em consequência,
passam a vivenciar as imposições do serviço de saúde, tornando-se pouco participativos e
pouco atuantes nos processos decisórios.
Em alguns momentos, a imposição de certas regras pode desrespeitar o direito do
usuário de exercer sua autonomia, de questionar condutas, exigir explicações, examinar as
prescrições e anotações no prontuário, causando desconfortos nas relações entre equipe e
usuários². Dessa forma, o direito da criança em ter acompanhamento do familiar ou
responsável durante a situação de hospitalização, configura uma particularidade, pois requer
que o enfermeiro, ao realizar o planejamento dos cuidados de enfermagem, considere além do
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paciente, o seu acompanhante na divisão da assistência e na participação das rotinas da
unidade¹.
Os familiares e acompanhantes, devem receber o suporte adequado da equipe frente as
situações inadequadas, que exigem a defesa dos direitos dos usuários, cabendo, muitas vezes,
ao enfermeiro assumir o papel de advogado do paciente³. O enfermeiro que atua em unidades
pediátricas precisa pautar suas ações de cuidado na interação dialógica com a família e a
criança, através da construção de vínculos que permitam o fortalecimento das relações de
apoio, proteção, coparticipação na defesa dos direitos e interesses dos pacientes4. Nesta
perspectiva a advocacia em saúde é considerada como uma reivindicação dos direitos do
paciente, tendo a intenção de garantir o respeito a necessidade de informação, autonomia e
participação dos familiares e acompanhantes na cuidado prestado a criança hospitalizada5.
A advocacia dos pacientes é uma dimensão importante da assistência de enfermagem,
embora não seja um atributo exclusivo do enfermeiro, a advocacia é, geralmente, exercida de
forma mais incisiva por esse profissional, haja vista sua presença constante e proximidade
com os pacientes e familiares6. Assim, é fundamental que o enfermeiro atue tanto como
advogado do paciente, promovendo a autonomia dos acompanhantes na participação frente as
decisões em saúde, permitindo que se coloquem de forma ativa, defendendo suas crenças,
valores e desejos7; quanto como educador dos acompanhantes e familiares do
desenvolvimento da sua capacidade de ação e defesa dos seus interesses instrumentalizandoos para o exercício de sua autonomia.

OBJETIVO

Conhecer como os familiares e acompanhantes de paciente internados em unidades de
internação pediátrica percebem o exercício da advocacia do paciente pelo enfermeiro.

MÉTODO

Estudo de caráter qualitativo, realizado em três unidades de internação pediátricas
(UIP): uma pertencente uma instituição de saúde privada e duas pertencentes a uma
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instituição pública federal localizada no sul do Brasil. Foram participantes deste estudo, vinte
e dois familiares acompanhantes de pacientes internados nas unidades pediátricas, os quais
foram escolhidos mediante amostragem não probabilística por conveniência. Foram critérios
de inclusão dos participantes: ser familiar e acompanhante do paciente internado em uma das
UIP, estar acompanhando o paciente há mais de dois dias, ter interesse e disponibilidade em
participar do estudo. A coleta ocorreu em Junho de 2014, através de entrevista semiestruturada, contemplando questões relativas as percepções sobre as ações de advocacia em
saúde e a defesa dos direitos dos usuários pelo enfermeiro.
Os dados foram analisados por meio da Análise textual discursiva, através de um
processo de desconstrução e reconstrução do material lido. A análise ocorreu em quatro
etapas sendo elas: “unitarização”, “categorização”, “captação do novo emergente” e “processo
auto organizado”, constituindo o corpus.
As falas apresentadas nos resultados foram transcritas e codificadas com a letra A
(acompanhante), seguido do número correspondente a ordem das mesmas. Este estudo faz
parte do macroprojeto aprovado na Chamada Universal 2012 (processo 474761/2012-6),
intitulado “Advocacia do paciente e Coping na enfermagem: possibilidades de exercício de
poder mediante vivências de sofrimento moral”, aprovado sob o parecer número 097/2013.

RESULTADOS

Por meio da análise dos dados emergiram as unidades de sentido as quais deram
origem a cinco categorias intermediária que originaram as duas categorias finais: quando me
sinto seguro (o enfermeiro agindo como advogado);quando me sinto vulnerável
(impedimentos e barreiras à advocacia). A Figura 1 apresenta o modelo estrutural de
construção das categorias presentes nos resultados.
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Percepção dos familiares e acompanhantes a respeito da advocacia do paciente

Figura1– Modelo estrutural de construção das categorias. Rio Grande, RS, Brasil, 2014.

Quando me sinto seguro: a equipe de saúde advogando pelo paciente

Nesta categoria estão presentes as percepções dos familiares e acompanhantes dos
pacientes acerca das ações de advocacia em saúde exercidas pela enfermeira nas unidades de
internação pediátrica relacionadas a informação, defesa dos direitos e o estabelecimento de
vinculo.
Nos ambientes pesquisados, verificou-se que a informação e o esclarecimento de
dúvidas ocorrem de forma sistemática ao longo do processo de cuidado exercido pela
enfermagem. Os familiares e acompanhantes, percebem o enfermeiro como agente de
referência para o esclarecimento de suas dúvidas e disponibilização de informações,
configurando uma importante ação de advocacia que permite aos cuidadores uma maior
compreensão a respeito dos procedimentos realizados pela equipe de saúde.
“Os enfermeiros esclarecem tudo quando a pessoa fica em dúvida sobre o que o
médico falou. Pergunta pra eles e eles explicam”(A16).
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“Se os enfermeiros vão dar um medicamento eles falam: esse aqui é pra tal coisa, é o
tal remédio, ele vai usar de tantas em tantas horas... A gente vai tentar tirar o oxigênio pra
ver se ele melhora daqui a pouco a gente vem ver como ele está” (A12).
Ainda, os acompanhantes correlacionam a qualidade do cuidado com o nível de
informação prestada a respeito do tratamento, procedimentos realizados e o esclarecimento
sobre a condição de saúde do paciente.
“É nosso direito saber informação sobre o paciente, é nosso direito de ter
informação. A partir do momento que os enfermeiros mantêm esse respeito, já estão
defendendo meu direito, se a gente tem alguma necessidade, prontamente eles correm”
(A03).
Destaca-se ainda a disponibilidade e proximidade do enfermeiro como aliadas da
qualidade do cuidado, permitindo o estabelecimento de vínculos de confiança e compreensão
quanto as necessidades de flexibilizações das normas de horários, de acesso e permanência
junto do paciente, da oferta de alimentação, bem como das dificuldades financeiras e
materiais vivenciadas por muitas famílias.
“Quando vem alguém que não é no horário de visita eles deixam ficar, geralmente
não é pra deixar, mas eles deixam” (A1).
“Como eu não tinha trazido nada, então eu pedi roupa pra eles e eles emprestaram
roupas para ele (criança hospitalizada). Eles foram bem atenciosos, eles me ajudaram
bastante e a alimentação vem sempre no horário, tudo certinho” (A04).
A preocupação com os direitos dos pacientes e familiares através do sigilo, do
esclarecimento e consentimento dos familiares para realização de procedimentos, mostra-se
presente na percepção que os familiares possuem a respeito da conduta profissional da
enfermeira, que demonstra zelo constante pela ética nas ações profissionais.
“Os enfermeiros pedem autorização e me dizem o que vão fazer. Ai eu digo: pode
fazer. Fico olhando pra ver se não vão fazer uma coisa diferente, mas não. O tratamento é
igual, é a mesma coisa que as outras crianças” (A04).
“Eles pedem licença pra mexer com ela, explicam o que eles vão fazer, explicam antes
de tocar nela o que eles vão fazer, porque eles vão fazer. Eles sempre me deixam bem claro o
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que eles são... há, eu sou da equipe de enfermagem, ou eu sou estudante... Eu me sinto bem
segura em relação a isso” (A06).
Nesta perspectiva, verifica-se que o vínculo, a proximidade e a disponibilidade são
reconhecidas como importantes facilitadores para o exercício da advocacia do paciente.
Percebe-se que a escuta qualificada aproxima e facilita a formação dos vínculos, facilitando as
relações, bem como fortalecendo os laços de confiança e cooperação, o que parece favorecer
o senso de advocacia.
“Os enfermeiros conversam, mandam a gente se acalmar, explicam direito... É o
serviço deles, eles acalmam a pessoa explicando o que é certo e o que é bom para o filho”
(A07).
“Eles já nos orientam com bastante coisa na chegada. Então eu acho que este
diálogo, este acolhimento que eles têm conosco facilita o acesso a informação e nos deixa
abertos a fazer perguntas” (A08).
“Me sinto segura, a gente chega fragilizada e o enfermeiro demonstra segurança e
confiança no tratamento, te explicando o medicamento e a forma que está sendo
administrado” (A03).
Entretanto, também foi possível identificar através da fala de um acompanhante, que,
alguns profissionais ainda exercem uma conduta paternalista e autoritária, desenvolvendo
atividades sem o devido consentimento e esclarecimento dos familiares, demonstrando falta
de comprometimento com a ética profissional.
“Eu não achei muito legal, pois quando eu estava no outro quarto, o enfermeiro veio
e nem me chamou (A03). Eu fui tomar banho e ele furou a cabecinha dele sem a minha
ordem, isso daí eu não gostei (A07)”.

Quando me sinto vulnerável: impedimentos e barreiras à advocacia

Nesta categoria é apresentada a percepção dos acompanhantes dos pacientes acerca
dos impedimentos e barreiras percebidas para defesa dos direitos dos pacientes nas unidades
de internação pediátrica pesquisadas.
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Os familiares acompanhantes dos pacientes reconhecem que durante o período de
internação, sentem-se vulneráveis e até mesmo desprotegidos no que diz respeito aos seus
direitos, principalmente por vivenciarem as barreiras encontradas pela enfermeira para agir
em sua defesa.
Diante da tentativa de exercer a advocacia, os familiares acompanhantes dos pacientes
reconhecem mais barreiras do que facilitadores durante as atividades de cuidado em saúde.
Em se tratando da ausência de defesa efetiva dos direitos do paciente, verificou-se que o
descomprometimento da enfermeira com o processo de cuidado pode levar os acompanhantes
a uma percepção de desconhecimento aparente dos enfermeiros sobre os procedimentos.
Dessa forma, o acompanhante percebe o enfermeiro como limitado em seu
conhecimento, e em sua capacidade de informação, o que parece ser reforçado pelos próprios
enfermeiros com a atitude de recusa em oferecer informações a respeito do processo de saúdedoença.
“O médico tem o dever de dar informação, não importa a hora que for. É só o médico,
porque o enfermeiro muitas coisas ele diz que não pode falar. Ele fica meio omisso em
algumas coisas” (A07).
“Muitas vezes a gente pergunta sobre medicação, sobre o estado da criança. Aí ele
diz para perguntar apenas para o médico”(A05).
Outra barreira para o exercício da advocacia em saúde percebida pelos acompanhantes
é a alta carga de trabalho enfrentada pelas enfermeiras, fato que os afasta do contato constante
com o paciente e o restringe a tarefas burocráticas, que não são reconhecidas pelos familiares
acompanhantes como parte do processo de cuidado.
“Muitas vezes não é que o profissional não quer te repassar informação, é que ele
está tão atarefado de tantas outras coisas que ele acaba não conseguindo te passar nada”
(A20).
“Eles têm muita coisa para atender e as vezes esquecem o paciente” (A13).
Dessa forma, a percepção de abandono gerada pela alta demanda de atividades do
enfermeiro repercute negativamente na sensação de desamparo pelos familiares de crianças
internadas em unidades de internação pediátrica.
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Constatou-se também que a falta de consenso a respeito das condutas e orientações
entre as equipes são percebidas pelos acompanhantes dos pacientes como barreiras para a
qualidade do cuidado, implicando no não exercício da advocacia por parte do enfermeiro que
não consegue estabelecer um plano de cuidado integrado com os demais turnos de trabalho.
“Um turno um diz que uma coisa é melhor para o teu filho, outro turno diz que outra
coisa é melhor. Não entendo. Como nunca estudei, fico nas mãos deles que são profissionais”
(A06).
“Com relação ao médico fica mais difícil, não bate a informação. Um médico fala
uma coisa, outro fala outra, a gente sempre tem contato com o médico residente, uma
informação não é igual a outra e o enfermeiro não consegue ajudar nesta hora” (A05).
Fruto da falta de consenso e das múltiplas demonstrações de descompasso entre as
condutas de trabalho, a falta de uma comunicação efetiva para um cuidado único, interfere no
estabelecimento dos vínculos entre enfermeiros e acompanhantes, acarretando em uma
barreira para advocacia do paciente, dificultando a aproximação e o desenvolvimento do fazer
da enfermagem.
“Porque os enfermeiros não me explicaram nada, foram insensíveis comigo. Até os
universitários são mais sensíveis que os enfermeiros. Os enfermeiros vêm aqui e fazem o
trabalho deles, às vezes eles nem falam comigo” (A02).
Outra barreira referida pelos familiares acompanhantes foram as questões
organizacionais estabelecidas pela unidade, no que diz respeito a dificuldade de acesso de um
segundo acompanhante as unidades para que as acompanhantes possam se ausentar e revezar
o cuidado.
“Às vezes eu sinto dificuldade porque se eu estou sozinha e se que quero tomar um
banho, se eu quero ir ao banheiro eu não posso. Eu não posso deixar ela sozinha porque ela
tem refluxo” (A11).
“Então ela pode se afogar e eu não ver, eu não posso tomar meu banho descansada.
Eu achava que eles poderiam liberar um acompanhante pra mãe, só que eles não
liberam”(A06).
Outro ponto que merece destaque, é o fato de que embora os acompanhantes tenham
mencionado alguns de seus direitos, os mesmos acreditam não receber informações completas
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a respeito dos direitos do paciente e acompanhante. No momento da internação da criança nas
unidades de internação pediátricas, todos direitos reconhecidos pelos familiares parecem
perder seu sentido, uma vez que formas de assegurá-los não são implementadas.
“Eu não sei todos meus direitos, eu só sei do que eu preciso, que daí eu vou procurar,
vou saber se tem ou não, se posso tal coisa”(A09).
Não me falaram nada do que posso fazer ou não. Isso não foi me passado nada. Acho
que a equipe não passa as informações adequadas porque eles não tem tempo para isso
(A19).

DISCUSSÃO

Os participantes da pesquisa relataram que recebem, rotineiramente, informações da
equipe de enfermagem sobre os processos de saúde e doença vivenciados dentro do ambiente
hospitalar, assim como dos cuidados e condutas realizados. Contudo, embora a comunicação
ocorra de maneira sistemática, muitas vezes essa se dá de forma vaga e não efetiva,
dificultando a vivência e convivência durante o período de internação. Esta conduta
apresenta-se em contradição com os ideais profissionais, nos quais o enfermeiro deve agir de
forma a prevenir possíveis riscos e eventuais danos causados pelo descaso e desinformação,
não devendo esperar que os pacientes se defendam por conta própria, pois nem sempre
possuem condições adequadas para tal atividade8.
O enfermeiro deve colocar-se ativamente no processo de educação do paciente em
relação aos seus direitos, pois no que se refere à defesa dos direitos do paciente internado nas
unidades pediátricas, o familiar acompanhante identifica no enfermeiro uma fonte de
referência para a defesa dos seus direitos e da obtenção de informações relativas aos
processos de saúde e doença, bem como na prestação de orientações a respeito de direitos e
possibilidades de acesso.
Através das vivencias, saberese conhecimentos técnicos, os profissionais enfermeiros
adquirem habilidades que lhes permitem atuar como defensores mais eficazes nas
organizações de saúde, utilizando-se de suas experiências anteriores para o desenvolvimento
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de reflexões que viabilizem melhores atuações como defensores dos direitos e interesses dos
pacientes9.
Verificou-se através desse estudo que, os acompanhantes dos pacientes reconhecem a
qualidade do cuidado através do acesso as informações relativas ao tratamento, da
disponibilidade e proximidade do enfermeiro, flexibilidade de horários de acesso aos
pacientes e permanência junto do mesmo, promovendo assim sentimentos de valorização e
respeito ao usuário. Diante dessas situações, percebe-se que o enfermeiro se encontra em uma
posição de destaque, ancorando a construção e desenvolvimento da autonomia dos pacientes e
cuidadores através da disponibilização de informações relacionadas ao processosde saúdedoença3.
Nesse sentido, torna-se vital a integração entre enfermeiros, pacientes e familiares
acompanhantes, para a efetivação das ações de advocacia, a manutenção de uma relação
harmoniosa entre as equipes de trabalho produzem uma corrente de ações coletivas em defesa
dos interesses do paciente9-3. O estabelecimento de vínculos e a disponibilidade do enfermeiro
em proporcionar uma assistência de qualidade, orientar, informar e atuar em favor do
cumprimento dos direitos do paciente são destacados como facilitadores da advocacia dos
pacientes.
Quando os enfermeiros desenvolvem ações conjuntas com os familiares, ocorre a
valorização e fortalecimento do vínculo, e consequentemente a implementação de formas de
cuidado mais humanizadas e éticas10-3. Dessa forma, os familiares acompanhantes percebem
uma conduta de descaso por parte de alguns enfermeiros, o que parece ser causado e
reforçado pelo próprio profissional quando este transfere suas atribuições pessoais a outros
profissionais, buscando abster-se de adotar um posicionamento.
Essa tendência é visualizada em estudo que refere que, embora os enfermeiros sejam
percebidos como defensores dos pacientes, muitas vezes, esses não o fazem, transmitindo sua
responsabilidade de orientar e esclarecer aos outros profissionais10. Frente a essa situação, é
importante ressaltar que o enfermeiro não deve abdicar da sua responsabilidade e dever
profissional de esclareces as dúvidas dos pacientes e defender seus direitos e interesses,
mesmo frente as dificuldades, limitações e barreiras cotidianas causadas pelas multiplicidades
de tarefas exigidas desse profissional11.
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As situações de abandono em relação as ações de advocacia, parecem reforçadas pelas
altas cargas de trabalho desenvolvidas por enfermeiros, o que se coloca como barreira à sua
prática da advocacia em saúde12. Essa perspectiva é confirmada em pesquisas que apontam
que os enfermeiros reconhecem sua baixa participação em discussões de tratamento e
percebem que sua ausência nas tomadas de decisão, devido a limitações impostas pela falta de
tempo, interfere na sua assistência ao paciente2.
Durante as ações de orientação e cuidado, as informações e condutas adotadas podem
diferir entre os profissionais e/ou equipes, o que dificulta o entendimento dos e traz
insegurança dos familiares acompanhantes. As divergências de opiniões entre as equipes
médicas, causam receio nos familiares e dificultando as ações do enfermeiro de se posicionar
frente às questões relativas a defesa dos direitos dos pacientes e seus familiares
acompanhantes12.
Outro aspecto importante percebido pelos familiares como uma barreira ao
desenvolvimento da advocacia, refere-se à falta de comunicação entre enfermeiros e
acompanhantes, pois ao dificulta a criação de vínculo entre pacientes, acompanhantes e
enfermeiros. Estes achados se aproximam de estudos que mostram que as mães se preocupam
com a forma como os enfermeiros demonstram envolvimento e interesse por seus filhos e
quando há fragilidade nestes aspectos, cria-se uma dificuldade de comunicação e aproximação
entre estes, configurando uma barreira para advogar em causa do paciente e familiar
acompanhante12.
A falta de comunicação mencionada demonstra que, embora os acompanhantes
tenham relatado alguns de seus direitos, os mesmos acreditam não receber informações
completas ou suficientes por parte da equipe de saúde. Os familiares não se consideram
totalmente conhecedores e cientes de seus direitos, em virtude disso, sentem-se vulneráveis e
despreparados para se defender por si mesmos8.
Por fim, verificou-se que os alguns acompanhantes relatam a falta de
comprometimento de enfermeiros no estabelecimento de condutas em prol da advocacia do
paciente. Esta percepção pode estar associada ao fato do enfermeiro, por vezes, identificar a
advocacia em saúde como o ato de estimular o paciente a questionar os demais profissionais
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responsáveis pelos cuidados, ausentando-se da responsabilidade de sanar dúvidas, questionar
condutas e desacomodar-se na busca por respostas9.
Tais atitudes evidenciam um nível de consciência reduzido e a falta de sensibilidade
moral do enfermeiro a respeito da advocacia em saúde e suas implicações, o que
descaracteriza o verdadeiro papel da enfermagem: o de advogar pelos interesses dos
pacientes, enfrentando obstáculos e os próprios limites em busca da proteção dos direitos,
autonomia e qualidade do cuidado2.

CONCLUSÕES

O estudo evidenciou que embora o profissional enfermeiro seja percebido como uma
figura de referência na busca de orientações (disponibilizando informações sobre os direitos
dos pacientes e acompanhantes como parte do cuidado diário), alguns familiares
acompanhantes consideram essas informações como incompletas e pouco esclarecedoras.
O familiar acompanhante percebe o vínculo, a proximidade e a disponibilidade do
enfermeiro como facilitadores para o exercício da advocacia em saúde, uma vez que
fortalecem a confiança e propiciam a via de ação para advogar pelo paciente através da
informação e defesa dos interesses. Já as barreiras para o exercício da advocacia em saúde
destacadas foram apercepção de descaso do enfermeiro sobre as necessidades de
conhecimento dos familiares, as altas cargas de trabalho, a falta de consenso entre os turnos,
barreiras organizacionais e a desinformação.
Por fim, falar em advocacia do paciente, sobretudo nos ambientes das unidades de
internação pediátrica, é falar em um processo complexo, onde a comunicação e o
estabelecimento de vínculos exercem um importante papel na defesa dos interesses do
paciente. A partir deste entendimento, o diálogo torna-se uma ferramenta essencial para que
se estabeleçam vias uniformes de comunicação entre os envolvidos, levando ao conhecimento
das necessidades e desenvolvimento da advocacia em saúde.
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CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

O enfermeiro é percebido como o profissional de referência para os acompanhantes,
no que se refere a busca por orientações e informações sobre seus direitos e condições de
saúde, comprometendo-se através da advocacia com uma atuação ética em prol de uma maior
qualidade no cuidado prestado. Nesta perspectiva, acredita-se que o desenvolvimento e
ampliação da consciência a respeito dos direitos do usuário, tanto pelo enfermeiro, quanto
pelo próprio paciente e acompanhante, é fundamental para que torne-se possível o exercício
da advocacia em saúde, permitindo assim um posicionamento ativo, direcionado a
implementação de ações de cuidado sobre a saúde.
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8.10

O PAPEL DA ENFERMAGEM NO EMPODERAMENTO DE GESTANTES E

FAMILIARES ACERCA DO CUIDADO SI E DO RECÉM NASCIDO
COSTA, Melissa Guterres1; SENA, Francielle Garcia2; BANDEIRA, Priscila de Marco3;
CARVALHO, Leandro4; ROSA, Amanda Braga da5; KERBER, Nalú Pereira da Costa6.
Introdução: O cuidado é a essência da prática da enfermagem e não pode ser compreendido
apenas como a realização de uma tarefa ou de atividades relacionadas à assistência direta.
Deve ser entendido numa visão ampla, numa ótica multidimensional, abrangendo ações de
assistência, educação, administração e investigação1. O enfermeiro deve exercer seu papel
assistencial e educador, no intuito de agregar o saber-fazer cientifico ao saber-fazer popular,
transformando as práticas em ações/cuidados mais humanizados, principalmente durante o
ciclo gravídico-puerperal2. Percebe-se que a deficiência no processo de preparo para a alta
pode ser responsável por sentimentos de insegurança e de medo no cuidado domiciliar3.
Portanto, considerando a assistência pré-natal como um espaço, um momento dedicado ao
empoderamento da gestante, os profissionais devem encorajar e orientar as mulheres e seus
familiares quando presentes, acerca do cuidado com o recém-nascido, preparando-as para as
constantes mudanças no ciclo gravídico-puerperal, bem como empoderando-os para
assistência ao domicilio sendo capazes de enfrentar esse período de forma positiva, bem como
a experiência do parto, minimizando os riscos de complicações na gestação, parto puerpério e
na saúde materno-infantil4. Considera-se de fundamental importância, instrumentalizar os pais
para o cuidado do seu filho desde o período pré-natal e principalmente no momento da
internação (puerpério imediato/alojamento conjunto), de modo a assisti-los, orientá-los,
inserindo-os ativamente para prestação do cuidado à criança, desta forma, fornecendo
orientações para a prestação dos cuidados, possibilitando a troca da imagem de fragilidade
para uma posição mais assertiva em relação ao filho, passando a assumir seu lugar,
capacitando-se a maternar, garantindo um cuidado adequado e qualificado ao filho, estando
assim incluída efetivamente no processo de cuidar, passando a assumir uma postura mais
segura desde já, em relação à qualidade do cuidado prestado à criança no domicilio5.
Objetivo: Refletir sobre o papel da enfermagem no empoderamento de gestantes e familiares
Graduanda em Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Membro do Grupo de Pesquisa
Viver Mulher. Bolsista EPEC/FURG. Email: meelissa_costa@hotmail.com
2
Graduanda em Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Membro do Grupo de Pesquisa
Viver Mulher. Bolsista CNPq/FURG Email: fran.garciasena@gmail.com
3
Graduando em Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Membro do Grupo de Pesquisa
Viver Mulher. Bolsista EPEC/FURG Email: priscilabandeiram@gmail.com
4
Graduando em Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Membro do Grupo de Pesquisa
Viver Mulher. Email: leandrofisiocarvalho@gmail.com
5
Graduanda em Enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Membro do Grupo de Pesquisa
Viver Mulher. Bolsista EPEC/FURG. Email: amanda.-br@hotmail.com
6
Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Federal do Rio Grande – FURG cedida para EBSERH.
Orientadora. Líder do Grupo de Pesquisa Viver Mulher. Email: nalukerber@hotmail.com
1

231

para o cuidado de si e do recém- nascido. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência
acerca de um curso/grupo de gestantes, implantado pelo grupo de pesquisa Viver Mulher,
realizado por meio de encontros semanais, nas terças-feiras, às 19hrs, na área acadêmica, do
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Jr. Participam docentes e discentes de cursos
de graduação e pós-graduação da Escola de Enfermagem e Faculdade de Medicina,
profissionais da área da enfermagem/psicologia/saúde do Hospital Universitário e da
Coordenação Municipal de Saúde da Mulher, os quais realizam uma abordagem sobre
temáticas estabelecidas a cada semana, em cronograma traçado previamente. O público alvo
são gestantes, puérperas e seus respectivos familiares. Cada semana é abordada uma temática,
em que os temas distribuídos são os seguintes: Higiene da gestante e puérpera; atividade física
na gestação; direitos da gestante e atividade sexual; cuidados com o recém-nascido (banho,
cuidados com o coto, choro, cólicas, vestuário e vacinas); aleitamento materno e alimentação
do bebê; nutrição e hidratação da gestante; Parto (sinais, tipos, preparação, preparo da mala,
técnicas não farmacológicas para alivio da dor, etc), dentre outras. Além desses, são
proporcionadas visitas aos hospitais para conhecimento dos Centros Obstétricos.
Resultados/Conclusão: Percebe-se a satisfação das mulheres em relação às informações
adquiridas por meio do curso/grupo de gestantes. Evidencia-se que um aspecto positivo
importante é a troca de experiências entre as mulheres acerca de inúmeros momentos já
vivenciados anteriormente pelas mesmas, seja quanto ao período da gestação, parturição,
amamentação e puerpério. Após o nascimento de seus filhos, quando ainda estão internadas,
ao visitá-las, manifestam o quanto o curso/grupo lhes trouxe benefícios e segurança, tanto
para enfrentar com tranqüilidade os momentos do parto e pós-parto, quanto para exercerem
seus direitos enquanto parturientes e prestarem os primeiros cuidados ao seu filho. Em relação
à participação da figura paterna, percebe-se que os pais se mostram interessados em aprender,
evidenciando o quanto é válido sua presença, para incentivo à mulher e para
instrumentalização dos mesmos acerca do cuidado, para que sejam ativos quanto aos cuidados
ao recém-nascido e que esses sejam prestados de forma qualificada após a alta hospitalar.
Quando outros familiares se fazem presente, principalmente a avó, mostram-se surpresos
acerca dos mitos e tabus do processo gravídico-puerperal e com os avanços científicos acerca
do cuidado comparado com os aspectos culturais já impregnados. Sentimentos de medo,
ansiedade e insegurança permeiam o ciclo-gravídico puerperal, bem como dúvidas com
relação às modificações neste período, desenvolvimento da criança, parto, amamentação,
dentre outros. Portanto, desde o pré-natal a mulher deve ser bem orientada, sendo capaz de
enfrentar esse período de constante mudança de forma positiva, bem como a experiência do
parto, minimizando os riscos de complicações na gestação, parto puerpério e na saúde
materno-infantil4. Diante disso, enfatiza-se a necessidade da criação de grupos de gestantes
tendo o enfermeiro como facilitador, para que possam trocar experiências, sanar dúvidas e
serem conduzidas de acordo com suas necessidades como mulheres e mães. Dessa forma, elas
estariam munidas de conhecimentos sobre si mesmas, sobre a gravidez e a maternidade, bem
como preparadas psicologicamente para viver os momentos tão esperados – o parto e o
nascimento de um filho4. Contribuição para a enfermagem: Os profissionais de saúde têm
papel importante em programas de educação em saúde na atenção ao ciclo gravídicopuerperal. Para executar e efetivar essas funções educativas precisam possuir conhecimento
técnico e habilidades suficientes para ouvir, assistir, orientar, apoiar e ajudar as mulheres
sobre a gestão no cumprimento do seu novo papel na sociedade6. No entanto, é dever e
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obrigação da enfermagem não desejar implementar autoritariamente a mudança nas pessoas e
em suas respectivas formas de pensar, mas muni-las de conhecimento para que haja a
mudança no cuidado prestado, tornando-o mais humanizado e qualificado possível, sendo,
neste caso, benéfico para mãe e o recém-nascido, de forma a experimentar uma vivencia única
e positiva acerca do evento da parturição e nascimento.
Palavras-chaves: Enfermagem. Educação em saúde. Enfermagem materno-infantil.
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8.11

O PREPARO PARA ALTA DE UM RECÉM-NASCIDO PREMATURO

Pasini, Daniela1; Carvalho, Carolina2; Nogario,Aline3; Szewczyk, Michelle4

INTRODUÇÃO: A gestação traz consigo uma carga emocional e diversos anseios em
relação ao binômio mãe/filho. A idealização de uma gestação completa, um filho perfeito,
saudável e a termo fazem circundar nas famílias sentimentos muito positivos. O inesperado
parto prematuro por vezes, desmistifica o bebê lúdico causando desequilíbrio na adaptação
desses novos arranjos familiares¹. Por gerar tantas dificuldades de interação no nascimento e
privações durante a permanência hospitalar a alta de um bebê possibilita novas construções de
conhecimento, sendo um momento onde os saberes compartilhados no preparo para alta se
evidenciam e o cuidado passa ao protagonismo da família². A permanência no hospital
propicia a equipe de enfermagem tempo para diagnosticar as necessidades, para que seja
possível planejar a forma de agir e interagir com os pais/familiares a respeito dos cuidados
após alta hospitalar. O presente estudo aborda o trabalho da equipe de enfermagem frente à
alta hospitalar de um recém-nascido prematuro. OBJETIVO: Compreender como a equipe de
enfermagem está preparando os pais para alta hospitalar. METODOLOGIA: Para alcançar o
objetivo proposto foi realizado um estudo bibliográfico com abordagem qualitativa acerca do
preparo para alta hospitalar de um recém-nascido prematuro, desenvolvido no período
compreendido de janeiro a março de 2016. A coleta de dados foi através de buscas nas
bibliotecas virtuais Google acadêmico e Scielo. RESULTADOS: O nascimento de um bebê
prematuro ou com necessidades de cuidados intensivos gera uma situação inesperada,
provocando sentimentos de medo e angústia nos familiares³. A primeira visita a uma unidade
de terapia intensiva neonatal marca o momento em que os pais percebem a realidade da
situação e muitos vivenciam o choque e até mesmo o luto na diversidade do que foi
inicialmente idealizado, pois se veem diante de um recém-nascido frágil dependente de
cuidados especiais4. A percepção da equipe de enfermagem por parte dos familiares baseia-se
primeiramente na história construída de que estes profissionais atuam como “apoiadores e
substitutos” da equipe médica quando estes não podem estar presentes, porém, alguns estudos
indicam que ao longo do período de internação, os pais desconstroem a imagem inicial e
passam a perceber a enfermagem como principal responsável pelo cuidado humanizado diante
de sua permanência ininterrupta com os pacientes. A equipe de enfermagem torna-se
responsável pelo acolhimento e esclarecimento das informações quanto a rotinas e cuidados
necessários de forma a auxiliar na adaptação ao processo de hospitalização e desenvolvimento
de uma visão positiva em relação à assistência prestada5. O cuidado é valorizado pelos pais
que já passaram por uma UTIN, de forma que a humanização por parte da enfermagem aliada
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à atenção dispensada e não focalização direta no cuidado técnico ameniza o sofrimento
familiar4. Outro aspecto importante a ser salientado é que ao entender as condutas, os pais
depositam maior confiança na equipe de saúde e remete a enfermagem a imagem do cuidado
protetor como substituto da presença materna quando necessitam se manter afastados³. Tais
relações harmônicas entre equipe de enfermagem e os pais possibilita que o preparo dessa
família seja bem elaborado em ações e instruções quanto ao cuidado domiciliar do recémnascido². Os familiares, então, percebem a enfermagem como profissionais que
disponibilizam atenção e dedicação, gerando sentimento de tranquilidade e percepção da
unidade como local seguro e ideal para o restabelecimento do completo estado de saúde
necessário a alta hospitalar5. DISCUSSÃO: A relação de confiança construída permite o
crescimento físico, emocional e psicossocial da família neste complexo contexto de
empoderamento do cuidado, visto que, este é um processo contínuo de construção de
possibilidades e criativas formas de desafiar o profissional da enfermagem a exercer a
educação em saúde em todo seu fazer. A reflexão das experiências demonstra que o
estreitamento do diálogo, o espaço de escuta ativa dos profissionais da saúde, pode facilitar os
pais/familiares a compreensão do cuidado evitando reinternações. A Práxis do cuidado vem
sendo desenvolvida pela equipe de enfermagem, esta atua diretamente na promoção da saúde
do indivíduo e em sua manutenção, visto que é objeto da preparação para alta hospitalar. A
equipe de enfermagem procura potencializar ações que agreguem mudanças construtoras na
relação família/recém-nascido, promovendo interesse e estímulo na apropriação dos cuidados
realizados, tornando-os mais efetivos pela família durante o processo de internação, visando o
cuidado domiciliar². CONCLUSÃO: Diante do exposto, conclui-se que a equipe de
enfermagem, pelas especificidades da profissão se apresenta como a mais próxima dos
pacientes e seus familiares. Neste contexto, atua fortemente como educadora quanto aos
cuidados prestados ao recém-nascido, proporcionando aos pais/ familiares o espaço necessário
para o estabelecimento de vínculos e o desenvolvimento dos mesmos. Suprindo assim as
necessidades tanto da criança quanto do cuidador em relação a ela. Porém quando há
desencontros na comunicação e essa não acontece de forma efetiva entre profissionais e
pais/familiares, surge à sensação de exclusão do tratamento de seus filhos e a insegurança dos
cuidados realizados, fazendo surgir atritos que podem comprometer o sucesso do trabalho em
equipe. O preparo para alta hospitalar não pode se restringir apenas aos cuidados burocráticos
que esta mudança envolve. Cabe a equipe de enfermagem criar situações que
instrumentalizem e permitam o empoderamento dos sujeitos envolvidos, tornando-os mais
próximos
da
realidade
que
os
espera
fora
do
âmbito
hospitalar.
CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: A educação em saúde,
deve ser estimulada especialmente pela equipe de enfermagem, para que as pessoas assumam
para si, gradativamente, a responsabilidade por sua saúde, visto que para saber, para fazer,
para ser ou para conviver todos os dias misturamos a vida com a educação6. Torna-se possível
perceber o estabelecimento de uma relação significativa que permite o crescimento físico,
emocional e psicossocial da família neste complexo contexto de empoderamento do cuidado.
A reflexão das experiências demonstra que o estreitamento do diálogo, o espaço de escuta
ativa dos profissionais da saúde, pode facilitar os pais/familiares a compreensão do cuidado
evitando reinternações. Sendo assim, torna-se um processo contínuo de construção de
possibilidades e criativas formas de desafiar o profissional da enfermagem a exercer a
educação em saúde em todo seu fazer.
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8.12

PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA CRIANÇA FRENTE AO RECEBIMENTO

DO DIAGNÓSTICO DE HIV/AIDS
Bruna Peres Pacheco1; Giovana Calcagno Gomes2; Júlia Moraes Mendes3; Karoline do Pinho
Martins4; Victorya dos Santos Varela5; Gabriela de Oliveira Benites6.
INTRODUÇÃO: A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) encontra-se no Brasil
como uma epidemia que é causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Ainda é
controverso o aumento ou diminuição dos casos de transmissão vertical no Brasil. Há autores
que afirmam que a maioria dos casos de AIDS em crianças menores de 13 anos ocorre de
forma vertical, ou seja, de mãe para filho1-2 e outros que dizem que, nos últimos anos, o
contágio por esta via está diminuindo consideravelmente3. A criança que tem HIV/aids e
necessita fazer uso dos Antirretrovirais não possui maturidade para a compreensão do
processo que envolve a terapia, a necessidade do uso da medicação, a evolução da doença e
suas consequências. Desse modo, é imprescindível a necessidade de um cuidador que deve
estar ciente das condições da criança, das suas necessidades e, principalmente, da importância
da adesão a esse tratamento para o sucesso terapêutico. Sendo assim, na maioria das vezes, é
um familiar quem realiza essas ações4. É importante que ocorra a humanização da assistência
no pós-parto e uma ampliação da rede de atenção e apoio social para a realização adequada do
suporte ao cuidado à criança soropositiva e seu familiar cuidador5. OBJETIVO: Conhecer os
problemas enfrentados pela criança frente o recebimento do diagnóstico de HIV/AIDS.
METODOLOGIA: Realizou-se uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória em um
Hospital Dia referência no atendimento a pessoas com HIV/AIDS do sul do país no segundo
semestre de 2014 com dez familiares cuidadores de crianças com HIV/AIDS. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e submetidos à análise de conteúdo.
Respeitou-se a Resolução 466/12 que rege as pesquisas envolvendo seres humanos. Esta
proposta de pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde –
CEPAS da FURG sendo aprovado com o parecer nº 114/2014. RESULTADOS: Como
problemas enfrentados pela criança devido seu diagnóstico de HIV/AIDS referiram a
necessidade de internações hospitalares frequentes devido às doenças oportunistas. O fato da
criança ser a única a ter o vírus na família torna-se um problema, pois a criança pode sentir-se
rejeitada e ter sua autoestima diminuída. O preconceito enfrentado pela família é referido
pelas famílias como um problema. Revelaram que a criança pode sofrer humilhações e sofrer
preconceito pelos próprios professores. Duas famílias revelaram que suas crianças possuem
atraso no crescimento. Uma nasceu prematura e tornou-se uma criança com necessidades
especiais de cuidado e o outro é bem menor em estatura que as outras crianças da sua idade,
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referindo que, por isso é rejeitado pelos colegas e não participa de suas brincadeiras.
Referiram que a criança pode apresentar problemas psicológicos por apresentar-se revoltada
com o seu diagnóstico e com a possibilidade da sua morte. Os familiares cuidadores referem
dificuldades em conseguir ajuda para cuidar da criança tendo em vista a mesma ser
soropositiva e as pessoas têm receio de adquirir a doença. Outro problema referido pelas
famílias é a chegada da adolescência e a vivência da sexualidade pela criança. Estes revelam o
temor de nunca poder namorar ou poder fazer sexo. Um dos problemas enfrentados pelo
familiar cuidador é a necessidade da criança fazer uso do coquetel de antiretrovirais
diariamente e nos mesmos horários. DISCUSSÃO: As crianças (de zero a 12 anos) e os
adolescentes (de 13 a 19 anos) que vivem com HIV/AIDS representam a parcela mais
vulnerável à epidemia HIV/AIDS, sendo imprescindíveis ações assistenciais, educativas e
preventivas a fim de se controlar o crescimento da infecção neste contingente. Além disso,
atualmente, a sociedade está convivendo com a primeira geração de crianças e adolescentes
que nasceram e cresceram com a AIDS, por terem sido infectados pela TV do HIV6. A criança
com HIV/ AIDS, tem a necessidade do tratamento médico, do acompanhamento do
enfermeiro e dos demais profissionais de saúde, por apresentar uma morbidade e mortalidade
maior em crianças que tenham o vírus. Dessa forma, cuidar dessa criança significa que
ocorrerão mudanças na rotina e dedicação, necessitando preparo, tanto físico como
emocional, ocasionando alteração na dinâmica familiar. Assim, o cuidado a essa criança com
HIV/ AIDS pode provocar um impacto de grande importância para sua família5.
CONCLUSÃO: Concluiu-se como complexo o cuidado familiar à criança com HIV/ Aids e a
necessidade de que sejam auxiliadas a enfrentarem a revelação do seu diagnóstico e o fato de
serem portadoras de uma doença crônica. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A
ENFERMAGEM: Espera-se sensibilizar os profissionais da saúde/enfermagem para um
novo olhar para a criança com HIV/AIDS e seu familiar cuidador de forma a garantir-lhes
acesso aos serviços de saúde e informações que os habilitem para o cuidado e o enfrentamento
do diagnóstico.
Descritores: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. HIV. Enfermagem.
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8.13

REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE OS EFEITOS DO CRACK EM CRIANÇAS

EXPOSTAS A SUBSTÂNCIA DURANTE O PRÉ-NATAL

INTEGRATIVE REVIEW ON THE EFFECTS OF CRACK IN EXPOSED CHILDREN
DURING THE SUBSTANCE PRENATAL
Giulia Galho Barros Caetano1; Paola de Oliveira Camargo2; Lieni Fredo Herreira3; Camila
Feijó Luft4; Vania Dias Cruz5; Michele Mandagará de Oliveira6
Resumo: É significativo o aumento do consumo de crack na população brasileira, inclusive o
consumo da substância por mulheres e consequentemente o uso durante a gestação,
encorajando assim este estudo, devido à escassez de publicações sobre o assunto. Com o
objetivo de conhecer os efeitos do crack na gestação e nos bebês nascidos de mães usuárias,
realizou-se uma revisão integrativa da literatura, onde as bases de dados utilizadas foram
pubmed/medline e lilacs. A amostra foi constituída de 13 artigos escolhidos após leitura geral
e posteriormente leitura na íntegra. Constatou-se que existem consequências durante o
período gestacional, porém estes danos são multifatoriais e o acesso aos serviços de saúde
para estas usuárias é mais restrito, contribuindo para este desfecho. Intercorrências maternas e
fetais merecem mais atenção da população e dos serviços de saúde, garantindo um cuidado
integral e humanizado a estas usuárias e os seus filhos.
Descritores: Cocaína crack. Gravidez. recém-nascido.
Abstract: It is significant the increase in crack consumption in the Brazilian population,
including the consumption of the substance by women and consequently the use during
pregnancy, thereby encouraging this study due to the scarcity of publications on the subject.
In order to know the effects of crack cocaine during pregnancy and in babies born to mothers
who, there was an integrative literature review, where the databases used were Pubmed /
Medline and lilacs. The sample consisted of 13 articles chosen after general reading and then
reading in full. It was found that there are consequences during pregnancy, but these injuries
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are multifactorial and access to health services for these users is more restricted, contributing
to this outcome. maternal and fetal complications deserve more attention of the public and
health services, ensuring a comprehensive and humanized care to these users and their
children.
Keywords: Crack cocaine. Pregnancy. Newborn.

INTRODUÇÃO

O uso de drogas, em especial o crack, vem se tornando um sério problema de saúde
pública e social, o que precisamos entender é que este é um tema relevante e que ultrapassa os
âmbitos familiares, necessitando de um movimento da sociedade como um todo, nos seus
mais diversos aspectos, como os que envolvem tanto a ética, como a política1-2.
Ao longo das últimas décadas vem crescendo a preocupação em relação o consumo de
substâncias psicoativas durante o período gestacional e a potência que as mesmas podem ter
em longo prazo para o desenvolvimento de bebês e de crianças expostas no período pré-natal3.
Apesar desses anos de pesquisas voltadas aos efeitos, primeiramente vistos como
devastadores, causados nos conhecidos “babies crack”, as consequências em longo prazo
ainda continuam desconhecidas e não são claras. O estudo publicado até o momento não tem
demonstrado nenhum padrão consistente e portando as lacunas sobre a temáticas continuam
sem ser preenchidas, permanecendo assim o estigma da exposição pré-natal4.
A exposição pré-natal a cocaína é vista como um perigo para a saúde das crianças, mas
a extensão e os danos causados pela mesma ainda não são estudados com o devido cuidado.
Os estudos sobre a temática, embora inconsistentes e sem conclusão, sugerem algumas
consequências desta exposição, como desenvolvimento físico e cerebral prejudicado5. Estas
pesquisas têm produzido alguns resultados conflitantes e alguns autores se contradizem sobre
a real extensão dos danos causados pelo crack durante o crescimento neonatal6.
Algumas pesquisas vêm trazendo a temática através de artigos que avaliam o uso do
crack durante o período gestacional, mas mesmo essas pesquisas não mostram uma
solidificação deste tema e sim perguntas sobre a extensão e a natureza da problemática,
trazendo que estes efeitos causados as crianças expostas podem ter fatores externos, como a
pobreza e a falta de pré-natal, associados7.
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Há alguns anos se instalou um pânico sobre o que os “babies crack” causariam na
sociedade, nas suas famílias e até mesmo no sistema de ensino, e que agora, depois de
décadas de estudos, ainda não se tem evidências concretas sobre a real extensão do dano que
foi previsto pela área médica e ressaltado pela mídia, pois o que se sabe é que os reais
problemas podem estar ligados a natureza externa, como a pobreza, a falta de pré-natal e de
políticas públicas adequadas para lidar com a situação8.
Fatores externos como a falta de cuidado pré-natal, a pobreza, a desnutrição, as
doenças sexualmente transmissíveis e outros problemas sociais, podem contribuir para que
cresça o número de mulheres usuárias de drogas e consequentemente o número de crianças
expostas a essas substâncias durante o período pré-natal.
A relação ente a exposição ao crack durante a gestação e a presença de prejuízos no
desenvolvimento futuro da criança continua inconsistente e controversa. A temática abordada
se mostra cada vez mais pertinente a realidade em que vivemos, onde a incidência do uso de
crack pela população está cada vez aumentando mais e isso remete aos poucos estudos
longitudinais, que não estão acompanhando o crescimento do tema9.
Precisamos de mais estudos que abordem o uso do crack por mulheres gestantes fora
dos olhos da mídia e da polícia, de maneira científica e sem demonizar os usuários, que são
excluídos e sofrem preconceito até mesmo dos profissionais da saúde, os quais deveriam estar
preparados para tratá-los de maneira integral e humanizada, justificando a realização desse
estudo10.
Reconhecendo que esta é uma temática relativamente nova e que faltam estudos
científicos que tratem do tema de maneira séria e concreta, este estudo objetiva integrar o que
vem sendo estudado e publicado por pesquisadores das mais diversas áreas, sobre os efeitos
da exposição pré-natal a cocaína em filhos de mães usuárias.

METODOLOGIA

Este trabalho se caracteriza por uma revisão integrativa da literatura, que visa através
da síntese do estado do conhecimento de um determinado tema apontar as possíveis lacunas
encontradas e que necessitam ser preenchidas com a elaboração de novas pesquisas11. Esse
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tipo de estudo também traz a possibilidade de com os artigos publicados sobre a temática
possa-se buscar conclusões a respeito de uma determinada área estudada.
A revisão integrativa é uma oportunidade de realizar uma análise ampla da literatura,
podendo assim obter um maior conhecimento e entendimento do que se pretende investigar
através do que já foi pesquisado anteriormente por outros autores11.
Para a realização do presente estudo foi seguido os seis passos que utilizam esse
método e, portanto, são referenciais teóricos sobre o tema.
1º passo: identificação do tema e questão norteadora
Para desenvolver a pesquisa utilizou-se da seguinte questão norteadora: “Quais os
efeitos do crack em crianças expostas a essa substância no período pré-natal”?
2º passo: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos
As bases de dados pesquisadas foram PUBMED/MEDLINE e LILACS, sendo que na
primeira foram utilizados os seguintes Meshs: crack, recém nascido e gestação; e na segunda
os DeCs (crack e gestação). Em ambos o operador boleando escolhido foi AND. Como
critério de inclusão foi utilizado em ambas as bases que a idade das crianças estudadas
deveriam ser de 0 a 11 anos incompletos, seguindo o preconizado como criança pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) e cujas mães fizeram o uso de cocaína e crack durante a
gestação. Não foram utilizados critérios de inclusão devido o fato do tema ser relativamente
novo e pouco pesquisado, o que poderia ocasionar grandes perdas nos resultados.
3º passo: definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados
A fim de organizar melhor os dados encontrados, foi utilizada como instrumento de
facilitação uma tabela elaborada pela autora, na qual constava: título do artigo, autores, ano e
periódico de publicação, metodologia utilizada, principais resultados e conclusões.
4º passo: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa
Neste momento foi realizada uma leitura mais detalhada dos principais achados de
cada estudo, analisando quais respondiam à questão norteadora desejada, com isso eles eram
incluídos ou excluídos, caso o foco do artigo respondesse ou não a pergunta inicial deste
artigo.
5º passo: interpretação dos resultados
Nessa etapa se realizou a discussão dos dados que foram mais relevantes na pesquisa.
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6º passo: apresentação da revisão
Neste momento é apresentado os resultados que foram evidenciados na análise dos
artigos que foram incluídos nessa revisão, descrevendo todas as etapas percorridas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nas bases de dados PUBMED/MEDLINE foram encontrados 48 artigos científicos,
utilizou-se da combinação dos descritores “Cocaine, crack” AND “Infant, newborn”, após
uma leitura primeiramente do título, já foram excluídos 8 artigos, com isso leu-se os 40
resumos restantes, assim como alguns resultados, após essa leitura mais geral, foram
selecionados 20 artigos a serem lidos na integra, no qual 11 foram utilizados para esse artigo,
por responderem a questão de investigação. No LILACS utilizando os Decs cocaína crack
AND gestação, encontrou-se apenas 4 artigos, os quais todos foram lidos na íntegra, restando
2 artigos a serem utilizados nessa revisão, devido ao fato dos outros 2 não sanarem a questão
investigativa. Ao final totalizou-se o número de 13 artigos entre as bases de dados
consultadas.
Entre os 13 artigos selecionados, 11 eram estudos quantitativos, em sua maioria,
prospectivo, caso controle, originados de um estudo de coorte maior, 2 eram artigos de
revisão. Do total, 11 eram estudos americanos e os outros 2 realizados no Brasil, sendo um
quantitativo e transversal e o outro de revisão. Os anos de publicação variaram, sendo a
maioria entre as décadas de 90 e os anos 2000, mais especificamente 6 estudos entre a década
de 90, 4 estudos entre 2000 e 2010, 2 estudos entre 2011 e 2013 e apenas 1 estudo no período
da década de 80.
Os estudos trazem como resultados que as crianças expostas a cocaína e ao crack
durante o período pré-natal nascem mais agitadas, sensíveis a barulhos externos e mais
difíceis de manterem a calma, assim como apresentam desenvolvimento cognitivo
comprometido e dificuldades na capacidade de aprendizagem. Parto prematuro, descolamento
da placenta, baixo peso ao nascer e aborto espontâneo foram relatados em 6 estudos, ou seja,
praticamente na metade dos artigos revisados, sendo assim, os efeitos que mais se repetem,
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segundo a literatura científica. Problemas respiratórios e no sono foram apresentados em
apenas um dos estudos.
Conclui-se, através de 3 estudos, que poucos dados justificam com cientificidade tais
efeitos, assim como outros 2 estudos trazem que o atendimento individualizado e
acompanhamento dessas crianças são necessários para que se possa comprovar com mais
eficácia as consequências desse uso no pré-natal, outros 6 estudos trazem que os fatores
externos são os que mais possuem influência e são os verdadeiros causadores dos efeitos
causados pela exposição pré-natal a drogas, sendo que o que prejudica também, conforme
outros 3 estudos, é a exposição a diversos tipos de drogas concomitantemente.
Os efeitos da substância sobre os bebês são variados, visto que o crack é raramente
utilizado isoladamente, por isso suas complicações são variadas em cada indivíduo4.
Porém o desenvolvimento prejudicado das crianças que são expostas ao uso de
substâncias psicoativas ainda não é comprovado através dos estudos, por se ter poucas
evidencias do assunto. Nota-se que em muitos estudos não foi observado diferença no peso e
no perímetro cefálico das crianças, sendo assim não podemos analisar apenas a exposição a
substância, como também ao ambiente externo em que a criança está exposta12.
As consequências do uso de drogas durante o período gestacional são multifatoriais e
com isso os efeitos causados pelo uso das substâncias nos bebês podem ser observados das
mais variadas formas13. O real problema, que acaba por causar os principais danos da saúde
da criança, é a pobreza e a falta de acesso aos serviços de saúde, a medicamentos e a uma
alimentação correta, muito mais do que apenas o uso da substância14.
Uso de cocaína durante a gravidez sugere leve déficit de desenvolvimento cognitivo,
aumentando os riscos de dificuldades sociais, comportamentais e de aprendizagem em longo
prazo. Déficits relacionados a linguística também foram relatados. A maioria das crianças de
um dos estudos foram classificadas como tendo dificuldades em pelo menos uma área do
desenvolvimento, sendo que o ambiente em que a criança vive tem grande impacto nos
resultados. A partir dos resultados percebe-se que o potencial de impacto da droga durante o
período gestacional não pode ser separado dos multifatores externos e de risco ambientais,
que desempenham um papel importante no desenvolvimento durante a primeira infância. Uso
de outras drogas concomitantemente e a dificuldade em especificar com precisão a dosagem
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da substância durante a gestação também pode complicar a prevalência desses efeitos nas
crianças3-15. Quanto mais tarde inicia o pré-natal mais chances da criança ter baixo peso ao
nascer. Mulheres com problemas de saúde ou com mais idade tem risco de ter bebê
prematuro1.
O crack é raramente usado isoladamente, por isso os efeitos podem ser diferentes
durante a gestação. Os métodos básicos para quantificar a dose e a duração da substância são
imprecisos e mais ainda complicados pela variação individual, o que prejudica também a
validação dos efeitos. Crianças expostas a substância também tem menos chances de ficarem
sob os cuidados da mãe biológica, demonstrando a influência dos fatores externos. Conclui-se
que crianças expostas tem atenção prejudicada, o que também não pode ser generalizado
devido a influência de exposições a outras substâncias, sendo esta uma importante questão de
investigação que ainda não é concisa. Essas deficiências no processo de atenção podem
refletir na aprendizagem em longo prazo, afetando a memória e a adaptação social e escolar36

.
Mulheres que usam crack tem uma taxa significativamente maior de aborto

espontâneo, assim como descolamento prematuro da placenta em seguida depois de ingerir a
substância. Crianças nascidas após esta exposição apresentam estímulos ambientais pobres,
baixo comportamento interativo. Estas observações preliminares sugerem que a cocaína
influencia na gravidez, assim como no comportamento neurológico do recém-nascido, mas
uma avaliação completa é necessária, assim como um número maior de amostra e com maior
tempo de acompanhamento15.
Essas crianças expostas frequentam bem mais os serviços de saúde e apresentam mais
problemas respiratórios, que pode ter relação com a irritação da mucosa das vias aéreas
devido a exposição ao crack, ao tabaco e a cocaína. Bebês que vivem em famílias que fazem
uso abusivo de cocaína podem ter uma maior incidência de déficit de crescimento, bem como
maior abuso e negligência. Conclui-se que crianças expostas a substâncias durante o período
gestacional utilizam mais os recursos de saúde pública, ficando doentes com mais frequência.
A exposição passiva ao crack pode ter efeitos clinicamente negativos nas crianças menores de
1 ano de idade, aumentando o risco de doenças respiratórias crônicas e agudas. Proteger essas
crianças é um grande desafio e um importante problema de saúde pública5.
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O tema vem se tornando cada vez mais evasivo, pesquisas atuais sobre o uso de crack
na gestação não mostram a solidificação de uma nova síndrome médica, mas perguntas sobre
a extensão e a natureza do problema. Assim como revistas médicas publicam principalmente
estudos que encontram efeitos negativos, poucos estudos têm sido capazes de separar os
vários efeitos, como pobreza, o uso de outras drogas e má alimentação7.
Em outro estudo novamente não foram observadas diferenças no peso infantil, ao
nascimento ou comprimento do perímetro cefálico. O uso do crack está normalmente
associado ao uso de outras drogas, como o álcool e o tabaco, bem como a má nutrição,
assistência pré-natal inadequada e um estilo de vida instável, com pouco apoio social, sendo
estes fatores de risco para os possíveis efeitos na gravidez. Este estudo também mostra que
existem efeitos da exposição ao crack nos padrões de sono até o primeiro ano de idade, os
bebês expostos precisam de mais tempo para completar um ciclo de sono. A exposição prénatal ao crack afeta o desenvolvimento e funcionamento do Sistema Nervoso Central, estes
resultados, porém, são sutis em um primeiro momento e não há aplicações clínicas diretas e as
consequências em longo prazo de tais mudanças são desconhecidas, mas, no entanto causam
preocupação, pois podem indicar um efeito da exposição gestacional que pode afetar o
desenvolvimento e funcionamento posterior do sistema nervoso central e a combinação de
fatores negativos externos podem ampliar os efeitos dessas mudanças13.
Mulheres que usam crack com mais frequência também estão propensas a um maior
consumo de álcool e maconha, portanto as crianças expostas no período gestacional devem
ser acompanhadas durante toda a infância para que realmente se possa determinar se há
efeitos em longo prazo da exposição cocaína/crack sobre o crescimento infantil6.
Alguns estudos trazem que o aleitamento materno é desaconselhável, pois pode
transmitir a substância para o recém-nascido e causar consequências como: irritabilidade,
tremores e distúrbios do sono, síndrome de abstinência, maior número de hospitalização,
dificuldades alimentares e problemas respiratórios. Em contrapartida outros estudos mostram
que a aproximação que existe entre mãe e filho no momento da amamentação supera qualquer
possível risco. Novamente ressalta-se que na prática é difícil especificar o risco relacionado
ao uso da substância com o risco na exposição devido a fatores como: uso de outras drogas,
baixo nível socioeconômico e falta de pré-natal adequado. É urgente que os mais diversos
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profissionais da área da saúde desenvolvam protocolos de treinamento para que seja possível
lidar com eventuais complicações oriundas dessa população, que podem ser fatais tanto para a
mãe como para o feto se não tratada da devida maneira16.
Recém-nascidos de mães usuárias de drogas apresentaram menor desempenho nas
avaliações deste estudo, as respostas motoras orais foram alteradas pelo uso materno das
substâncias. O uso materno de drogas acarreta consequências no desempenho do recémnascido para o início da alimentação por via oral, com alterações do reflexo de sucção e
padrão de sucção não nutritiva. Mas a droga isoladamente não pode ser considerada com a
responsável por estes efeitos. Mais uma vez os estudos mostram que torna-se necessário mais
estudos voltados às possíveis alterações trazidas pelo uso de drogas durante a gestação, bem
como o acompanhamento dessas crianças em longo prazo17.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM

Observa-se que para a enfermagem é de extrema importância um olhar mais integral
em relação a abordagem de gestantes usuárias de crack, visto que essas mulheres relatam a
necessidade de profissionais que realizem um acolhimento mais adequado e humanizado a
elas.
Este assunto ainda é pouco abordado, o que muitas vezes causa certo desconforto dos
estudantes e profissionais quando recebem no serviço usuárias de crack, realizando muitas
vezes um acolhimento inadequado e agindo com julgamentos.
Temos poucos estudos nessa área o que dificulta um entendimento melhor dos efeitos
que o uso de crack causam na gestação e no recém-nascido e para os profissionais de
enfermagem é importante um entendimento melhor sobre o assunto, para que se consiga
acolher, acompanhar e dar resolutividade a essas mulheres e crianças.
Sendo assim nota-se a importância de se abordar este assunto mais frequentemente nos
serviços de saúde, através da realização de Educações em Saúdes e também de palestras e
oficinas desde os alunos da graduação em Enfermagem até os profissionais do serviço.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fatores como a falta de atendimento pelos serviços de saúde, a falta de pré-natal, a
pobreza, a desnutrição, as desigualdades sociais e a falta de profissionais capacitados, são
fatores impactantes e que devem ser observados, já que a maioria dos estudos comprova que o
efeito do crack na gestação podem ser multifatoriais.
Segundo os estudos revisados algumas características mais comuns das gestantes
usuárias de crack são: ausência de assistência pré-natal, aborto espontâneo, parto pré-termo,
descolamento prematuro da placenta, crescimento intrauterino restrito, assim como filhos com
possíveis alterações no desenvolvimento neuropsicomotor.
Os dados apresentados pela literatura sobre o tema crack e gestação demonstram uma
série de intercorrências maternas e fetais que merecem uma atenção maior no atendimento
dessas pacientes.
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9 EDUCAÇÃO
9.1 A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE COMO UM
DESAFIO
Lúcia Verônica Lena Kucharski1; Denize Gonzalez da Silveira2; Laís Farias Juliano3;
Jaqueline Rodrigues Dutra 4; Tamara Rios de Ávila5; Edaiane Joana Lima Barros6
Introdução: A segurança do paciente, como tema emergente, faz-se presente em quase todas
as instituições de saúde do país. Destacam-se medidas para garantir a segurança dos processos
de cuidado como: evitar erros com medicamentos que tenham nomes e embalagens
semelhantes; evitar troca de pacientes quanto a administrar medicamento ou outro
procedimento; garantir a correta comunicação entre a equipe e com o paciente, prevenção de
risco de queda e úlcera de pressão. Como exigência do Ministério da Saúde do Brasil e, tendo
como base os princípios e diretrizes do SUS que focam a integralidade e equidade, faz-se
necessária a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), em todos os hospitais
do país, no sentido de propor a construção de protocolos e viabilizar as metas voltadas à
segurança do paciente. O Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do
Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril de 2013, a fim de
contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em território nacional, público ou
privado, de acordo com prioridade dada à segurança do paciente1. A RDC nº 36/2013, o NSP é
a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações
voltadas à segurança do paciente. Com isso, os NSPs devem, antes de tudo, atuar como
articuladores e incentivadores das demais instâncias do hospital que gerenciam riscos e ações
de qualidade, promovendo complementaridade e sinergias neste âmbito1. Na construção da
cultura de segurança, a formação acadêmica e a educação permanente dos profissionais da
saúde são essenciais. A ciência da segurança implica conhecimento sobre trabalho em equipe,
utilização de informações e da tecnologia da informação, aferição da qualidade e
comunicação com pacientes sobre o erro, questões discutidas nos NSPs2. Objetivo: relatar a
experiência quanto à criação do núcleo de segurança do paciente em um hospital universitário
da região sul do país. Metodologia: Relato de experiência com abordagem qualitativa,
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realizada no período de 2013 a 2016, no Serviço de Educação Permanente, relacionando a
implementação do NSP no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. HU FURG
EBSERH. O relato de experiência é uma ferramenta da pesquisa descritiva que apresenta uma
reflexão sobre uma ação ou um conjunto de ações que abordam uma situação vivenciada no
âmbito profissional de interesse da comunidade científica3. Não houve a necessidade de
aprovação do CEPAS. Resultados: A conformação dos NSPs deve estar de acordo com o tipo
e a complexidade do serviço4. O NSP foi implantado em meados de 2013, após divulgação do
PNSP, formado por uma equipe multiprofissional com o apoio do Serviço de Educação
Permanente, tem buscado implementar junto aos colaboradores medidas que deem conta das
metas exigidas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Ou seja, contemplando questões como: a
identificação do paciente; administração segura de medicações; prevenção de quedas e úlcera
de pressão; uso de checklist nas cirurgias; higienização de mãos e comunicação efetiva. Dessa
forma, no NSP desse hospital já foram propostos várias atividades, como a Campanha de
higienização das mãos realizada no mês de maio por ser o mês mundial comemorativo; a
intensificação quanto a identificação do paciente nas unidades; capacitações para sensibilizar
os colaboradores quanto a prevenção de quedas com distribuição de folder e uso do flipchart;
a construção de formulário para notificação dos eventos adversos; a adaptação do check-list
de cirurgia segura conforme as necessidade desse hospital e a criação do box de medicação no
bloco cirúrgico. O NSP presente dentro dessa Instituição tem como desafio: verificar os
protocolos já existentes e reavaliar a sua utilização; promover a capacitação do corpo
estrutural (funcionários) desse hospital; adquirir autonomia para decisões/ intervenções;
sensibilizar gestores e profissionais sobre a importância da política de segurança do paciente;
desenvolver e aplicar indicadores que determinem as urgências a serem trabalhadas.
Discussão: A prática insegura ainda tende a persistir nos processos assistenciais e
administrativos dos estabelecimentos de saúde em todo o mundo. A integração das diferentes
instâncias que trabalham com riscos na instituição, considerando o paciente como sujeito e
objeto final do cuidado em saúde, é considerada função desse NSP. Isto é, o paciente necessita
estar seguro, independentemente do processo de cuidado a que ele está submetido. Ainda,
consiste em ação do NSP promover a articulação dos processos de trabalho e das informações
que impactem nos riscos ao paciente4. Abordar o tema segurança do paciente, como desafio
proposto pelo NSP, envolve uma série de necessidades como: organização do processo de
trabalho; interação Multiprofissional e integração intersetorial; envolvimento/ compromisso
dos gestores em cada unidade deste hospital; avaliação, monitoramento e análise crítica dos
processos como ferramentas de melhoria e a criação da cultura de Segurança na instituição.
Assim, o NSP deve adotar os seguintes princípios e diretrizes4: a melhoria contínua dos
processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, por meio de fomento às ações de
gestão de risco, amparados por processos investigatórios delineados de acordo com cada
objeto; a disseminação sistemática da cultura de segurança; a articulação e a integração dos
processos de gestão de risco; a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de
saúde dentro de seu âmbito de atuação. Possui a atribuição4 de elaborar, implantar, divulgar e
manter atualizado o PSP das instituições de saúde. Deve atuar como articulador e incentivador
das demais unidades do serviço de saúde que gerenciam riscos e promovem ações de
qualidade. Conclusão: Frente a isso, acreditamos que apesar da multidimensionalidade do
tema, é possível melhorar as práticas de cuidado por meio da articulação com gestores e
colaboradores, em que o NSP é o ponto de convergência para essa discussão.
252

Implicações/contribuições para enfermagem: A enfermagem atua de forma direta e indireta
na assistência e por representar, na maioria das instituições de saúde, o maior percentual de
trabalhadores, faz-se imprescindível a discussão acerca da segurança do paciente, por ser esse
tema relevante e necessário para o desenvolvimento de boas práticas2. Assim, abordar e
aplicar as metas seguras e a consolidação do NSP implica para a Enfermagem repensar,
construir e sistematizar suas ações articulando-as às orientações propostas no Código de Ética
de Enfermagem que traz a importância do cuidado seguro em todas as etapas da
sistematização da assistência.
Descritores: Segurança do Paciente. Educação Permanente. Enfermagem.
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9.2 ATIVIDADE

EDUCATIVA

SOBRE

INFECÇÕES

SEXUALMENTE

TRANSMISSÍVEIS: UM MOMENTO DE APRENDIZADO
Laís Farias Juliano1; Francine Moralles de Oliveira2; Rogério Barbosa Silveira3; Caroline
Passos Arruda4; Fernanda Gehrke Timm5; Daiane Porto Gautério Abreu6
Introdução: No âmbito escolar, a diversidade é constante e a convivência entre todas as
crianças e adolescentes é considerada uma porta para novos aprendizados, isto favorece a
troca de cultura, crenças e experiências em inúmeros aspectos, dentre eles a sexualidade. A
convivência com diversas fontes de informação pode estimular a curiosidade nas crianças e
adolescentes, sobre seu corpo, desenvolvimento e as formas de interação com as outras na
mesma faixa etária. Sexualidade pode ser conceituada como uma descrição geral para a série
de crenças, comportamentos, relações e identidades socialmente construídas e historicamente
modeladas que se relacionam com o que Michel Foucault denominou “o corpo e seus
prazeres”1. As manifestações de sexualidade estão presentes no contexto escolar e a escola
tem papel de transmitir aos alunos algum conhecimento sobre o assunto pois esta tem como
objetivo a transmissão de conhecimentos científicos e conhecimentos que auxiliem o
desenvolvimento dos mesmos. Assim, elementos referentes a sexualidade devem ser
dialogados nas escolas. Atualmente, falar sobre sexo ainda continua sendo um tabu. Contudo,
é de suma importância que os adolescentes recebam alguma orientação sexual que lhes
prepare para iniciar a vida sexual com segurança. A escola também merece destaque pois
sobre ela recai a responsabilidade de orientar os adolescentes sobre os perigos acarretados
pelo não uso dos métodos contraceptivos2. Assim, as escolas estão procurando se adequar a
educação sexual, solicitando o auxílio de profissionais da área da saúde, para orientar os
jovens em relação ao seu próprio corpo e aos métodos contraceptivos. Geralmente a família
não disponibiliza muito conhecimento as crianças e adolescentes por achar que está cedo
demais. Objetivo: Relatar a experiência de uma oficina educativa sobre Infecções
Sexualmente Transmissíveis realizada pelos alunos do 4º semestre do curso de enfermagem
da Universidade Federal do Rio Grande durante a disciplina de Doenças Transmissíveis na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Augusto Duprat. Metodologia: Trata-se de um relato
de experiência da vivência de uma oficina sobre prevenção de infecções por doenças
sexualmente transmissíveis, desenvolvidas por acadêmicos de Enfermagem para adolescentes
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do 5º ao 8º ano, de 10 a 18 anos, do sexo masculino e feminino, do ensino fundamental de
uma escola estadual do Rio Grande. Os alunos realizaram a oficina em duas turmas de 7º série
e duas de 8ª série. A oficina foi realizada no primeiro semestre de 2015, na sala e no horário
da aula dos alunos, sendo adotadas dinâmicas de caráter participativo e com o envolvimento
dos acadêmicos de Enfermagem e da docente da disciplina de Doenças Transmissíveis. De
início os alunos foram divididos em grupos masculino e feminino e foi explicado aos alunos
os objetivos da oficina, bem como o tema abordado: IST na adolescência. Em seguida, foi
realizada uma dinâmica de apresentação do sistema reprodutor masculino e feminino por
meio de quebra-cabeças, onde os alunos deveriam expor seus conhecimentos acerca dos
sistemas apresentados. Aproveitando a divisão em grupos por sexo, os acadêmicos de
enfermagem do sexo masculino explicaram e demonstraram com peças anatômicas do sistema
reprodutor feminino e masculino para os alunos do mesmo sexo os métodos contraceptivos, e
em seguida as acadêmicas do sexo feminino realizaram a mesma atividade com o grupo
feminino, visto que a separação por sexo proporcionou uma maior interação, afinidade e
liberdade entre os acadêmicos e alunos. Após esta atividade, foi apresentado através de “flipchart” os tipos de Infecções Sexualmente Transmissíveis, sendo possível que os alunos
realizassem perguntas a respeito do assunto. Para isto, foi utilizado uma caixa para que as
perguntas fossem depositadas anonimamente, respeitando a individualidade de cada aluno. As
perguntas não foram respondidas durante a apresentação pois não havia tempo disponível, a
docente ficou responsável pelo esclarecimento das mesmas em um próximo encontro com os
alunos. Resultados: A partir das dinâmicas e atividades apresentadas pelos acadêmicos, os
alunos tiveram a oportunidade de montar o quebra-cabeça entendendo como funcionam os
sistemas reprodutores e tirar suas dúvidas quanto a isso, realizar a colocação dos preservativos
masculino e feminino, nas peças anatômicas e realizar as perguntas anônimas sobre os
assuntos trabalhados em sala de aula, sendo possível construir nos alunos uma nova
perspectiva acerca das infecções que podem ser transmitidas sexualmente. Discussão: Através
desta atividade educativa, foi possível perceber o interesse dos alunos no aprendizado sobre o
corpo humano e as Infecções Sexualmente Transmissíveis. É preciso entender que os
adolescentes possuem uma ânsia pelo conhecimento e pelo saber, que muitas vezes não é
transmitido, mas que é de suma importância para o seu crescimento pessoal e intelectual.
Além disso, foi necessário um estudo por parte dos acadêmicos sobre as IST’s para que
quando houvessem dúvidas dos alunos, fosse possível respondê-las sem hesitar. A escola tem
papel fundamental na educação sexual dos alunos, compartilhando com eles o conhecimento
sobre sexualidade, gravidez precoce e infecções sexualmente transmissíveis3. Existem pais
que acreditam que há um período específico para desenvolver e ensinar estes conhecimentos
aos seus filhos, no entanto, a sexualidade é um tema presente na vida e as crianças e
adolescentes possuem curiosidades estimuladas pelas vivências. A prática de reprimir, inibir,
de escamotear e esconder a expressão e a curiosidade da criança é responsável pela maioria
das crises e contradições dos conflitos emocionais e sexuais de nossos adolescentes4.
Portanto, a escola e a família formam uma base na vida dos adolescentes, por isto, a
orientação sexual deve ser também abordada no âmbito escolar. Além disso, quando os
adolescentes não recebem informações destas fontes eles procuram obter com amigos, sendo
que, por muitas vezes, estes podem ser prejudicados por não receberem informações corretas3.
Conclusões: A experiência vivenciada possibilitou um crescimento enquanto futuros
profissionais, ao vivenciar o desenvolvimento de ações educativas, foi possível os acadêmicos
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de Enfermagem aprimorarem seus conhecimentos acerca das infecções sexualmente
transmissíveis e proporciona a formação de profissionais com pensamento crítico e reflexivo.
Foi necessário que se estudasse os aspectos de cada doença, bem como seus métodos de
prevenção, para que os adolescentes tivessem uma certeza do que estaria sendo passado para
eles, além de serem desenvolvidas metodologias educativas sobre os sistemas reprodutores
para o entretenimento e busca da atenção dos mesmos. Implicações/contribuições para
Enfermagem:. A educação em saúde é papel do enfermeiro e deve fazer parte da sua
construção profissional, visando realizar ações e intervenções de enfermagem que busquem o
bem-estar da população assistida.
Descritores: Educação em Saúde. Doenças Transmissíveis. Enfermagem.
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9.3 CONSTRUÇÃO MORAL DOS

ESTUDANTES

DE ENFERMAGEM COMO

INSTRUMENTO PARA A HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO.
Liziani Iturriet Avila1; Rosemary Silva da Silveira2; Jordana da Fonseca Gautério3; Pâmela
Kath de Oliveira Nörnberg 4; Tânia Cristina Schafer Vasques5.
INTRODUÇÃO: O cuidado de enfermagem faz parte do mundo científico exigindo não
apenas o desenvolvimento de habilidades para a realização de procedimentos técnicos, mas a
possibilidade de resgatar a sensibilidade para cuidar de modo humanizado. Nesse contexto,
torna-se necessário que o docente seja capaz de reforçar no estudante os valores morais
imprescindíveis para que aprenda a respeitar os direitos humanos. Pressupõe-se que a
construção moral durante o processo de formação dos estudantes de graduação em
Enfermagem possibilita o exercício de um cuidado humanizado. A humanização pode ser
pensada como um princípio do cuidado, que tem por finalidade organizar as ações dos
trabalhadores da saúde e construir valores humanos capazes de resgatar a dignidade das
pessoas que estão sendo cuidadas1. A proposta do Ministério da Saúde, através da Política
Nacional de Humanização (PNH), evidencia que a humanização não se refere a atitudes de
benevolência ou bondade, mas representa o respeito aos direitos dos pacientes e o respeito aos
aspectos éticos; para tanto, necessita-se que o processo formativo em enfermagem enfatize
elementos que construam um profissional tecnicamente habilitado e também capaz de cuidar
de maneira humanizada1-2. As profissões da área da saúde são comumente descritas como
profissões “moralmente competentes”, por tratar ou cuidar da vida humana, porém, há
registros de que os estudantes da área da saúde, não especificamente da enfermagem, são
capacitados para desenvolver primeiramente as habilidades técnicas requeridas pela profissão,
deixando em segundo plano o desenvolvimento moral. Parece haver um desinteresse pela
educação moral em detrimento das demandas do aprendizado técnico, por vezes, altamente
sofisticado e tecnológico. Na percepção dos estudantes, as competências técnicas são muito
mais atraentes e mais importantes para a formação em saúde do que o desenvolvimento da
habilidade para resolver problemas de cunho moral2. OBJETIVO: Compreender como ocorre
o processo de construção moral dos estudantes de graduação em Enfermagem para o exercício
de um cuidado humanizado. Objetivo específico: Conhecer quais os valores morais que estão
presentes nas ações dos estudantes de enfermagem para a promoção do cuidado humanizado.
1
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METODOLOGIA: Pesquisa qualitativa, realizada com a Etnoenfermagem de Leininger3, a
qual adotada como método de coleta de dados quatro fases de observação, uma fase de
entrevista e quatro fases de análise. O estudo ocorreu no espaço acadêmico do Curso de
Graduação em Enfermagem, no decorrer das aulas teóricas e teórico-práticas e das práticas
desenvolvidas no Hospital Universitário. Os participantes do estudo foram os estudantes do
Curso de Graduação em Enfermagem. Inicialmente, foram selecionados os informantes gerais
do estudo, totalizando 28 estudantes. Desse total, 12 estudantes foram informantes-chave3. O
processo de coleta dos dados ocorreu de março de 2015 até julho do mesmo ano,
contemplando-se aproximadamente 100 horas de observação e 13h de entrevistas, a coleta de
dados somente iniciou-se após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa na Área da Saúde
(CEPAS), mediante o parecer 18/2015. Foram respeitados os aspectos éticos conforme as
recomendações da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Os informanteschave foram entrevistados com questões que foram elaboradas de acordo com observações5.
O processo de análise incluiu o que foi observado pela pesquisadora e o que foi expresso
pelos informantes nas entrevistas. RESULTADOS: Foram identificadas duas diferentes
categorias, descritas a seguir. Na primeira categoria, intitulada “Processo de construção
moral dos estudantes de enfermagem e o cuidado humanizado”, enfoca-se a aparente
ausência de envolvimento e compromisso moral com a assistência ao paciente, fazendo com
que a insensibilidade e o descompromisso assumam proporções de naturalidade em ambientes
reconhecidos como de cuidado. Nessa categoria, discute-se sobre dois momentos distintos na
formação moral: na família e na formação acadêmica. Na segunda categoria: “Valores
morais presentes nas ações dos estudantes de enfermagem para a promoção do cuidado
humanizado”, discute-se que, na área da saúde, o profissional necessita internalizar valores
morais de modo que consiga perceber os conflitos éticos, obtendo consciência deles. O
profissional deve saber e poder posicionar-se com autonomia frente à existência desses
conflitos, tomando decisões coerentes, tendo em vista os princípios éticos de sua profissão.
Dentre os valores encontraram-se: o compromisso com o cuidado; o exercício da empatia; o
desenvolvimento da capacidade de compreender e de não julgar; o respeito; a compaixão; a
responsabilidade, a liberdade e a autonomia e, por fim, o conhecimento. Todos esses valores
culminam com a possibilidade de realizar um cuidado humanizado. DISCUSSÃO: Através
da análise, constatou-se que a construção moral ocorre, inicialmente, através do convívio
familiar, com o compartilhamento de valores como o respeito, o compromisso com suas
responsabilidades e o amor ao próximo. Nesse contexto, a família pode ser considerada uma
entidade social que coopera grandemente com a formação do ser moral, contribuindo para a
inserção da criança na sociedade e para a internalização de valores culturais do grupo ao qual
pertence. Independente do arranjo familiar em que a criança está inserida, a família deve ser o
seu alicerce moral e proporcionar o momento inicial da construção da moralidade4. Os cursos
da área da saúde são considerados como fortalecedores do desenvolvimento moral, ao passo
que proporcionam discussões éticas em suas grades curriculares, podendo sensibilizar o
estudante para o cuidado4. Cabe destacar que na Teoria dos Valores Humanos de Rokeach são
estabelecidos alguns postulados que reafirmam o que se identificou nesse estudo. Um dos
postulados estabelece que as consequências dos valores morais internalizados por uma pessoa
serão manifestadas em diversos fenômenos sociais, na capacidade de relacionar-se de maneira
harmoniosa, de socializar-se ou mesmo de trabalhar em determinado tipo de profissão. Assim,
os valores morais internalizados guiam a vida de um indivíduo5. CONCLUSÃO: Os
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resultados alcançados e as discussões realizadas permitem confirmar o pressuposto inicial
dessa pesquisa, o qual afirma que a construção moral dos estudantes de graduação em
Enfermagem, durante o processo de formação, possibilita o exercício de um cuidado
humanizado. Cabe destacar que, durante a graduação em enfermagem, encontra-se um espaço
privilegiado que favorece a construção moral com foco no processo saúde-doença e para além
dele, pois esse curso propicia diversos momentos de discussões éticas, em que o educando é
convidado e estimulado a refletir sobre questões morais do cuidado aos enfermos. Para que a
construção moral seja favorecida nos espaços de ensino, necessita-se que a educação seja
baseada no diálogo, na problematização e na liberdade para expressar-se. O estudante
necessita sentir-se apoiado pelos docentes e não tolhido. É fundamental que, durante a
formação acadêmica, os docentes considerem que existe um momento de construção moral
inerente ao curso de graduação em enfermagem, pois o ato de aprender a cuidar requer a
internalização de valores morais, a visualização do ser de forma holística, criativa e criadora.
Assim, implementar uma graduação em enfermagem que priorize a construção moral pode
contribuir para que o futuro profissional cuide de maneira humanizada. CONSIDERAÇÕES/
IMPLICAÇÕES DA ENFERMAGEM: Pensar a construção moral dos estudantes de
graduação em enfermagem exige das instituições de ensino um compromisso social e político.
Cabe, às escolas de enfermagem, oportunizar ao graduando, espaços que favoreçam sua
construção moral. Na formação em enfermagem, é necessária a priorização das relações
humanas e não somente do ensino de teorias e técnicas de cuidado, concluindo-se que o
desenvolvimento moral é um dos eixos da humanização do cuidado.
Descritores: Enfermagem. Desenvolvimento Moral. Humanização da Assistência.
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9.4 ESTRATÉGIAS DE REALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO REALÍSTICA EM SAÚDE:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Luana Serena Prestes Montiel1; Marlise Capa Verde Almeida de Mello2.

Introdução: Considera-se que ambientes simulados proporcionam um espaço seguro e
adequadamente equipado para o fortalecimento do método de ensino em saúde, sendo assim
eficazes para o aprendizado do estudante de enfermagem. Desta forma, a simulação em saúde
fornece uma situação controlada de experiência prática, a qual pode ser utilizada como uma
ferramenta de ensino, baseada em reflexão ativa individual e/ou da equipe envolvida¹. É um
aprendizado com situações “próximas das reais”, que relaciona conhecimento e absorção do
conteúdo, de forma mais agradável e prazerosa do que o ensino usual¹. Existem diversas
formas de utilizar o ensino baseado em simulação (EBS), desde avaliação e treinamento de
procedimentos específicos como, por exemplo, intubação orotraqueal com manequins, como
seleção e avaliação comportamental de um candidato à residência médica ou de enfermagem
através de situações simuladas2. Desta forma, conhecer quais têm sido as estratégias de
aplicação das simulações em saúde contribui para o aperfeiçoamento da prática profissional
em enfermagem. Objetivo: identificar, conforme a literatura científica, quais as estratégias
metodológicas para realização de ações de simulação realística na enfermagem. Metodologia:
foi realizada uma revisão integrativa da literatura, entendida como um método que permite a
inclusão de diversos tipos de desenhos de pesquisas com a finalidade de aprofundar o
entendimento sobre um fenômeno3. Esta revisão seguiu os seguintes passos: definição da
questão norteadora; critérios de inclusão/exclusão (para a seleção de artigos); definição das
informações a serem extraídas dos artigos selecionados; a análise e interpretação dos
resultados e apresentação da avaliação integrativa3. Desta forma, a questão norteadora foi:
“Quais têm sido as estratégias de realização de simulação realística, segundo a literatura
científica?”. A pesquisa realizou-se através de busca sistematizada de textos na Biblioteca
Virtual em Saúde, filtrando-se os textos por aqueles publicados em bases de dados nacionais
(Brasil), no período dos últimos cinco anos; buscaram-se também artigos nas bases Literatura
Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Bases de Dados da
Enfermagem (BDENF). De acordo com descritores em ciências da saúde – DeCS e MeSH –,
o termo adotado para a identificação dos artigos foi “simulação”. A coleta de dados foi
realizada em março e abril de 2016. Os critérios de inclusão foram: artigos na íntegra e
disponíveis on-line, de acesso livre; publicação no período entre 2011 e 2015; apresentação de
resumo para primeira apreciação; no idioma português. A análise das publicações abrangeu a
quantificação de frequências dos estudos que obtiveram evidências científicas na temática, de
forma a identificar as metodologias aplicadas às estratégias de simulação. Resultados: Foram
identificados 119 textos, sendo 89 (74,7%) na BVS, 15 (12,6%) na BDENF e 15 (12,6%) na
Acadêmica de Enfermagem do sétimo semestre. Bolsista EPEC – Ensino. E-mail: luanaserena10@hotmail.com
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LILACS. Destes, foram excluídos 84 textos, totalizando 34 artigos para análise dos dados.
Destes, a maioria (N=13, 38,2%) foram publicados no ano de 2011; a principal revista de
publicação, com sete artigos (20,6%), foi a Revista de la Fundación Educación Médica
(FEM). A metade dos artigos trataram a simulação nas especificidades das práticas médicas, e
a segunda especialidade de maior número de publicações foi a enfermagem, com dez artigos
(29,4%). Entre as estratégias de simulação estiveram em destaque o uso de tecnologias
eletrônicas, como IPads, Ensino à Distância e manequins especializados, retratados em 11
artigos (32,3%), sendo que quinze artigos relatavam a simulação de uma forma abrangente,
não definindo quais estratégias utilizadas (44%); destacou-se ainda a discussão de cenários de
simulação, em quatro artigos (11,8%). Discussão: A partir da análise dos artigos, visualizouse que as áreas da saúde destacam-se no uso da simulação, o que pode estar justificado pela
importância da prática das habilidades concernentes ao exercício profissional anterior à
prática nos pacientes nas instituições de saúde e situações de cuidado¹. Observou-se também,
de uma maneira geral, que o método da simulação, seja na realização da simulação realística,
das técnicas de realidade virtual ou na educação baseada em simulação (EBS) é bem aceito e
conceituado como metodologia de ensino-aprendizagem por grande parte dos docentes e
discentes que se utilizam desse mecanismo, aperfeiçoando o aprendizado, as habilidades e
seus conhecimentos. No entanto, a falta de informações sobre as estratégias que vêm sendo
realizadas e descritas nos artigos dificulta a troca de experiências e o consequente aprendizado
mútuo entre acadêmicos e profissionais da saúde. Mesmo assim, percebeu-se que, com os
diversos tipos de simulação, o ensino vem se renovando e qualificando os futuros
profissionais, destacando a importância de ampliar os estudos na área da simulação a fim de
apontar e diminuir as lacunas, suprindo-as. Neste contexto, nota-se ainda pouca quantidade
artigos abordando as especificidades da simulação4. É sabido que a simulação acontece por
todo o Brasil e em grande parte das áreas da saúde, mas ainda é restrita a quantidade de
artigos publicados. Um dos fatores que pode estar associado é a precariedade dos manequins
usados no Brasil, a grande quantidade de instituições voltadas para qualificação na área da
saúde e pelo alto custo dos manequins de alta fidelidade, que vai em desencontro com o poder
aquisitivo das instituições4. Conclusões: Assim, conclui-se que a simulação vem para ajudar e
qualificar as habilidades dos futuros profissionais, tanto discentes quanto docentes.
Entretanto, é necessário maior número de publicações de artigos no assunto, para apresentar
mais detalhadamente as estratégias desenvolvidas no Brasil, quais áreas estão sendo focadas
para análise e quais necessitam de mais atenção. Contribuições/implicações para a
Enfermagem: Acredita-se que a revisão das estratégias de simulação permite dar vibilidade
às tecnologias que contribuem para o ensino-aprendizagem na Enfermagem, fazendo com que
o futuro profissional potencialize seu conhecimento teórico-prático, proporcionando mais
qualidade para o ensino, para o conhecimento dos docentes e discentes e para a qualidade da
assistência prestada à população.
Descritores: Simulação; Educação em Enfermagem; Estudantes de Enfermagem.
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9.5 ESTUDO DE CASO EM PESQUISAS DE ABORDAGEM MISTAS: REVISÃO
INTEGRATIVA

CASE STUDY IN RESEARCH MIXED APPROACH: INTEGRATIVE REVIEW
Daniel Pinho Mendes1; Caroline Domingues Hirsch2; Lilian Silveira Furtado3; Diego
Vasconcelos Ramos4; Alex Sandra Ávila Minasi5; Edison Luiz Devos Barlem6
RESUMO: O objetivo deste estudo foi identificar a aplicação do método cientifico Estudo de
Caso relacionado com abordagem mistas, evidenciando sua aplicação no desenvolvimento de
pesquisas na área da Enfermagem. Trata-se de uma Revisão Integrativa nas bases de dados
Publisher Medline, biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online e
SCOPUS/ELSEVIER, de 2010 a 2015, com os descritores Enfermagem/Nursing and Estudo
de Caso/Case Studies, obtendo o valor inicial de 30 artigos com o emprego do método Estudo
de Caso, e empregado com abordagem mista totalizaram três artigos científicos. Foram
identificados o emprego de métodos mistos delimitado: ao uso de instrumento; descrições de
perfis dos participantes dos estudos e na busca de informações pertinentes ao estudo. A partir
deste estudo, identificou-se a baixa produção de pesquisas científicas subsidiadas por
abordagens mistas e o método de Estudo de Caso.
Descritores: Enfermagem. Estudo de Caso. Pesquisa.
ABSTRACT: The aim of this study was to identify the application of the scientific method
Case Studies related to mixed approach, showing its application in the development of
research in nursing. This is an integrative review in Publisher Medline databases, electronic
library Scientific Electronic Library Online and SCOPUS / ELSEVIER, 2010-2015, with the
descriptors Nursing and Case Studies, obtaining the initial value of 30 articles with the use of
the Case Studies method, and employed with mixed approach amounted to three scientific
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articles. They identified the use of delimited mixed methods: the use of an instrument; profile
descriptions of study participants and the search for information relevant to the study. From
this study, we identified the low production of scientific research subsidized by mixed
approaches and the study method case.
Descriptors: Nursing. Case Studies. Research.

INTRODUÇÃO

A pesquisa qualitativa apresenta relevância na busca do compreender as relações
sociais em diferentes contextos ambientais, deste modo, captando os fenômenos existentes na
mudança social ocasionadas nos diversos grupos sociais e seus contextos1. Já a pesquisa
quantitativa o foco de estudo, de maneira implícita, direciona-se para o desvelar do
experimento causal dos fatos estudados a partir de mensurações de variáveis existentes e
predeterminadas, possibilitando assim, verificar e explicar as causas e efeitos das variáveis no
experimento2.
Ambas pesquisas se originam de uma dicotomia histórica existente entre os métodos
rotulados quantitativos e “não-quantitativos” empregados nos estudos científicos. Entretanto,
essa dicotomia pode ser analisada como um novo caminho, que agrega ambos métodos para o
desvelar, e assim, constituindo a denominação de métodos mistos. Esta intersecção possibilita
ampliar as potencialidades e a redução de limites determinados em cada método para o
avanço cientifico na busca do real sentido dos fenômenos3.
O método de pesquisa de Estudo de Caso inclina-se para a observação qualitativa:
emprego de observações, entrevistas, análise documental, ou por sua combinação de métodos
qualitativos e quantitativos, também denominados, quanti-quali ou métodos mistos3.
Pode haver um direcionar do Estudo de Caso para a compreensão de fenômenos e os
reais sentidos deste em determinados grupos sociais em uma observação qualitativa, ou
mesmo possa combinar métodos qualitativos e quantitativos4.
Portanto, a pesquisa de métodos mistos exige do pesquisador a combinação das
mesmas questões de pesquisa, que ao coletarem dados complementares e a condução das
análises de contrapartida resultem em fortes evidências de determinados fenômenos e suas
complexidades4.
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O Estudo de Caso é uma ferramenta que possibilita a intersecção do método mistos e
suas triangulações, possibilitando um desvelar dos fenômenos e suas causas mais próximos de
real sentido. Para tanto, a questão norteadora: “Como é aplicado o Método de Pesquisa de
Estudo de Caso em abordagens mistas na área da Enfermagem? ”

OBJETIVO

Tem por objetivo deste estudo: identificar a aplicação do método cientifico Estudo
de Caso, nos estudos científicos, relacionados com abordagem mistas.

METODOLOGIA

Utilizou-se de uma Revisão Integrativa (RI), com a finalidade de apreensão de
resultados de pesquisas que possibilitem a aplicação de uma Prática Baseada em Evidências
(PBE), fundamentando as profissionais enfermeiras em um determinado conhecimento
científico a ser investigado5. Esta ferramenta possibilita a visualização do uso do Estudo de
Caso como método de pesquisas cientificas realizadas na área da Enfermagem.
Este estudo guiou-se por seis etapas: identificação e seleção do tema; estabelecimentos
de critérios de inclusão/exclusão; definição de informações relevantes a serem extraídas;
avaliação dos estudos; interpretação dos resultados e a síntese do conhecimento5. Assim,
possibilitando investigar e compreender o Estudo de Caso como método de pesquisa
cientifica.
Figura 1 – Guia para o desenvolvimento da pesquisa – Rio Grande, RS, 2015.
Como é aplicação do Método de Pesquisa de Estudo de Caso na área da Enfermagem?
Palavras-chave: Enfermagem and Estudo de Caso

MEDLINE

SCIELO

SCOPUS

Critérios de Inclusão
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Critérios de Exclusão 01
Critérios de Exclusão 02
Critérios de Exclusão 03

Avaliação dos estudos / Interpretação dos resultados / Síntese do conhecimento

RESULTADOS

Os dados foram coletados no período de novembro de 2015, no Periódico CAPES com
o direcionamento para as bases de dados Publisher Medline (MEDLINE/PUBMED),
biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e SCOPUS/ELSEVIER,
uma vez que, tais bases possibilitam o acesso a base de dados com um elevado número de
artigos científicos. Assim a busca resultou nos achados descritos na tabela 1:
Tabela 1 – Estudos encontrados conforme delimitações de busca – Rio Grande, RS, 2015.
Palavras-chave

Enfermagem
Enfermagem and Estudo de
Caso

Últimos 5 anos e revisados por pares

N

%

7.596 artigos

100%

162 artigos

2,13%

Fonte: Periódico CAPES, novembro de 2015.

Os critérios de inclusão foram: todo artigo filtrado a partir de duas palavras-chaves:
Enfermagem AND Estudo de Caso; entre o intervalo temporal delimitado de 2010 - 2015,
considerando a escolha desse período remetente a busca do conhecimento em voga; artigos
científicos revisados por pares; e os idiomas inglês, espanhol e português.
Os critérios de exclusão dos artigos foram divididos em 3 etapas: Critério 01:
eliminação de artigos duplicados dentre a amostragem geral, considerando somente uma vez;
Critério 02: artigos publicados em revistas cientificas com avaliação Qualis B1 ou inferior;
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Critério 03: descrição metodológica que não evidencie a aplicação do Estudo de Caso como
método de pesquisa cientifica.
Tabela 2 – Descrição do caminho metodológico dos critérios de inclusão e exclusão da
Revisão Integrativa. Rio Grande, RS, 2015.
Artigos préCritério 1 de
Critério 2 de
Critério 3 de
Artigos
selecionados
exclusão
exclusão
exclusão
selecionados
MEDLINE

28 artigos

-

03 artigos

16 artigos

09 artigos

SCIELO

87 artigos

15 artigos

11 artigos

41 artigos

20 artigos

SCOPUS

89 artigos

66 artigos

18 artigos

04 artigos

1 artigo

Total

204 artigos

-

-

-

30 artigos

Estudos relacionados com quantitativa e/ou qualitativa, concomitante com o método
de Estudos de Casos apresentaram a frequência de seis publicações em revistas cientificas
brasileiras, dentre elas a Revista da Escola de Enfermagem da USP desponta-se como a maior
frequência com 11 artigos científicos (36,7%), seguido pela revista Acta Paulista com 7
artigos (23,3%). Tais revistas encontram-se na qualificação Qualis A2 e fatores de impacto de
0,31 e 0,28 respectivamente, assim observado no quadro a seguir:
Tabela 3 - Frequência das publicações segundo os periódicos científicos.
Periódico
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Acta Paulista de Enfermagem

7

23,3

23,3

23,3

Revista brasileira de enfermagem

2

6,7

6,7

30,0

Revista Brasileira de Enfermagem

3

10,0

10,0

40,0

Revista da Escola de Enfermagem da
Valid USP

11

36,7

36,7

76,7

Revista Latino-Americana de
Enfermagem

6

20,0

20,0

96,7

Texto e Contexto Enfermagem

1

3,3

3,3

100,0

30

100,0

100,0

Total

Para avaliação dos dados foram desenvolvidos instrumentos de categorização dos
achados em planilha Excel com informações necessárias a responder a questão norteadora
“Como é aplicado o Método de Pesquisa de Estudo de Caso em abordagens mistas na área
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da Enfermagem?”. A análise e a interpretação dos dados emergidos na busca foram: descritos
e organizadas em tabela de compreensão; substituído identificações dos artigos pela letra “A”
acompanhada de algarismo arábicos, assim, possibilitando a sintetização dos estudos em
questão, e propiciando as etapas de avaliação dos estudos; interpretação dos resultados;
síntese do conhecimento.
Quadro 1 – Estudos selecionados a partir das palavras-chave Estudo de Caso e Enfermagem
– Rio Grande, RS, 2015.
Codificação/Ano/Periódico
Abordagem metodológica
1 – A1 / 2013 / Revista da Escola de Enfermagem “Pesquisa qualitativa e exploratória, na
da USP
forma de estudo de caso.”
2 – A2 / 2013 / Revista da Escola de Enfermagem “Trata-se de um estudo de caso de
da USP
abordagem qualitativa”
3 – A3 / 2013 / Revista Latino-Americana de
“Pesquisa com abordagem qualitativa,
Enfermagem
do tipo estudo de caso”
4 – A4 / 2011 / Revista Latino-Americana de
“Trata-se de estudo de caso históricoEnfermagem
organizacional, na vertente qualitativa”
“A abordagem teórico-metodológica
5 – A5 / 2012 / Revista Latino-Americana de
utilizada nesta pesquisa foi qualitativa e
Enfermagem
o desenho de pesquisa eleito foi o
estudo de caso do tipo exploratório.”
6 – A6 / 2011 / Revista Latino-Americana de
“Trata-se de pesquisa tipo estudo de
Enfermagem
caso, com abordagem qualitativa.”
7 – A7 / 2010 / Revista Latino-Americana de
“Consistiu em um estudo de caso
Enfermagem
qualitativo”
“Realizado um Estudo de Caso [...] Os
8 – A8 / 2013 / Revista brasileira de enfermagem
dados foram analisados qualitativa e
quantitativamente”
“Estudo descritivo, com abordagem
9 - A9 / 2012 / Revista brasileira de enfermagem
qualitativa, do tipo estudo de caso”
“Trata-se de uma pesquisa documental
10 – A10 / 2011 / Revista da Escola de
retrospectiva com abordagem
Enfermagem da USP
qualitativa do tipo estudo de caso”
11 – A11 / 2012 / Revista Brasileira de
“Trata-se de pesquisa de abordagem
Enfermagem
qualitativa, do tipo estudo de caso”
12 - A12 / 2011 / Revista Brasileira de
“Tratou-se de um estudo qualitativo do
Enfermagem
tipo estudo de caso”
13 – A13 / 2012 / Revista Brasileira de
“A investigação caracterizou-se como
Enfermagem
um estudo de caso qualitativo”
“O presente estudo insere-se na
14 – A14 / 2011 / Revista da Escola de
abordagem qualitativa de pesquisa [...]
Enfermagem da USP
O estudo de caso foi uti lizado como
modalidade de Investigação”
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15 – A15 / 2012 / Revista da Escola de
Enfermagem da USP
16 – A16 / 2011 / Revista da Escola de
Enfermagem da USP
17 – A17 / 2012 / Revista da Escola de
Enfermagem da USP
18 – A18 / 2011 / Acta Paulista de Enfermagem
19 – A19 / 2012 / Acta Paulista de Enfermagem

“Trata-se de um estudo de caso de
abordagem qualitativa.”
“Estudo de caso, com abordagem
quantitativa e qualitativa, que analisa o
trabalho do enfermeiro na Estratégia
Saúde da Família”
“Trata-se de um estudo de caso com
abordagem qualitativa”
“um desenho de pesquisa do tipo estudo
de caso [...] análise qualitativa dos
dados”
“Trata-se de uma pesquisa de
abordagem qualitativa com a utilização
de um estudo de caso comparativo”

Figura 1 – Guia para o desenvolvimento da pesquisa“Trata-se
– Rio Grande,
2015.
de umRS,
estudo
de natureza
qualitativa [...] Estudo de Caso
qualitativo,”
20 – A20 / 2011 / Acta Paulista de Enfermagem
21 – A21 / 2012 / Acta Paulista de Enfermagem

22 – A22 / 2012 / Acta Paulista de Enfermagem
23 – A23 / 2012 / Acta Paulista de Enfermagem
24 – A24 / 2010 / Revista Latino-Americana de
Enfermagem
25 – A25 / 2010 / Revista da Escola de
Enfermagem da USP

26 – A26 / 2010 / Revista da Escola de
Enfermagem da USP
27 – A27 / 2010 / Revista da Escola de
Enfermagem da USP
28 – A28 / 2010 / Revista da Escola de
Enfermagem da USP

“Trata-se de uma pesquisa de
abordagem qualitativa, que utilizou a
estratégia de estudo de caso dentro de
uma perspectiva compreensiva”
“Trata-se de uma pesquisa de
abordagem qualitativa utilizando-se do
referencial de Estudo de casos”
“Trata-se de uma pesquisa qualitativa
do tipo estudo de caso descritivo”
“Trata-se de pesquisa documental,
retrospectiva, com abordagem
qualitativa do tipo estudo de caso”
“Trata-se de pesquisa do tipo estudo de
caso.[...] pesquisa foi realizada com um
bebê internado em UTIN da
Maternidade”
“Este trabalho, um estudo de caso
qualitativo, foi construído na
perspectiva dialógica e relacional [...]O
método Estudo de Caso permite que o
pesquisador apreenda o fenômeno”
“Trata-se de um estudo descritivo com
abordagem qualitativa do tipo estudo de
caso”
“Um Estudo de Caso na Rede
Hierarquizada de Saúde do Município
de Belo Horizonte que consistiu em um
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29 – A29 / 2010 / Acta Paulista de Enfermagem
30 – A30 / 2013 / Texto e Contexto Enfermagem

estudo de caso qualitativo”
“Utilizou-se a abordagem qualitativa e
quantitativa através do estudo de caso”
“Trata-se de pesquisa de abordagem
qualitativa e o método escolhido foi o
estudo de caso do tipo descritivo”

DISCUSSÃO

Os dados emergidos na busca evidência o baixo emprego de abordagens mistas e o
método de Estudo de Caso, mesmo havendo subsídios para intersecções dos métodos
qualitativos e quantitativos na triangulação de métodos de coletas, análises e abordagens, é
insignificante o número de publicações cientificas que empregam em pesquisas na área da
enfermagem. A tabela 04, apresenta de forma quantitativa os achados desta revisão
integrativa:
Tabela 4 – Estudos encontrados conforme delimitações de busca relacionados com
abordagem mista e método Estudo de Caso – Rio Grande, RS, 2015.
Palavras-chave
Últimos 5 anos e revisados por pares
N
%
Enfermagem
7.596 artigos
100%
Enfermagem and Estudo de Caso
162 artigos
2,13%
Abordagem Mista
3 artigos
0,03%
A combinação de métodos qualitativos e quantitativos exige a construção de designs
estruturados que potencializem suas projeções e analises: confrontando-as; subsidiando na
construção de hipóteses; identificação de participantes; resultados derivados da triangulação
de métodos e análises; aproximação da peculiaridade estruturais e seus processos3.
Construir estudos de abordagem mista exigem dos pesquisadores o controle do
desenvolvimento do estudo na construção do design estruturados nas fases iniciais dos
estudos, dificultando seus desenvolvimentos, e consequentemente, o aparecimento dos
estudos em bases de dados científicos, conforme evidenciado no Quadro 02:
Quadro 2 – Resultado final da revisão integrativa relacionado com abordagem mista e
método de pesquisa Estudo de Caso na Enfermagem – Rio Grande, RS, 2015.
Título/Ano/Periódico
Abordagem metodológica
- Avaliação da acupressão auricular na síndrome “Realizado um Estudo de Caso [...] Os
do ombro doloroso: estudo de caso. / 2013 /
dados foram analisados qualitativa e
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Revista brasileira de enfermagem
- Limites e possibilidades do trabalho do
enfermeiro na estratégia saúde da família: em
busca da autonomia / 2011 / Revista da Escola
de Enfermagem da USP
- Percepção de enfermeiros sobre condições de
trabalho em setor de emergência de um hospital /
2010 / Acta Paulista de Enfermagem

quantitativamente”
“Estudo de caso, com abordagem
quantitativa e qualitativa, que analisa o
trabalho do enfermeiro na Estratégia
Saúde da Família”
“Utilizou-se a abordagem qualitativa e
quantitativa através do estudo de caso”

Considerando as especificidades de cada pesquisa e as interrelações dos participantes
dos estudos, locais de pesquisa e os objetivos a serem atingidos, a construção da pesquisa
pautada em abordagens mistas possibilita o emprego de diversos métodos para o
entendimento em profundidade sobre o tema a ser desvelado.
Para estudo intitulado “Percepção de enfermeiros sobre condições de trabalho em setor
de emergência de um hospital” os pesquisadores triangularam entrevista aberta, questionário
com perguntas abertas e fechadas, e a abordagem quantitativa realizada para a descrição sócio
demográfica dos 23 enfermeiros participantes do estudo6.
A conexão das abordagens quantitativa e qualitativa foi realizada com a descrição das
frequências de consultas de enfermagem ocorridas nos serviços de saúde e o qualitativo para o
aprofundamento temática por meio da releitura dos depoimentos7. Já no artigo intitulado
“Avaliação da acupressão auricular na síndrome do ombro doloroso: estudo de caso“ a
abordagem quantitativa aplicada destina-se para o manejo do questionário Penn Shoulder
Score (PSS - Brasil), consistindo de uma escada fragmentada em três domínios
(Dor/Satisfação/Função) e um escore de 0 a 100 pontos, entretanto, não descreve de forma
clara a aplicação da abordagem qualitativa dentro do design da pesquisa8.
Empregando o termo quantitativo “correlações” para interrelações existentes entre os
estudos selecionados, evidencia-se o emprego de métodos mistos delimitado ao uso de
instrumento, descrições de perfis dos participantes dos estudos e na busca de informações
pertinentes ao estudo. Estas estratégias fazem parte das contribuições da abordagem mista,
entretanto, a abordagem mista detém um potencial ainda maior de relaciona-las para um
desvelar do fenômeno a partir da compreensão múltipla do qualitativo e do quantitativo.
Pode-se considerar que o emprego segregado das abordagens qualitativas e
quantitativas se direciona para uma utilização múltipla e fragmentada, onde uma abordagem
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antecede a outra nos passos metodológicos de pesquisa. Deste modo, os estudos de
abordagem mistas em método de estudo de caso deparassem em uma etapa rudimentar para a
ciência da enfermagem.

CONCLUSÃO

A partir deste estudo, identificaram-se a inexistência de publicações científicas que
empregam a interligações das abordagens qualitativas/quantitativas e o método de Estudo de
Caso. A enfermagem transita em suas publicações entre estudos quali e quanti, e considerando
a atuação em sociedade é evidência a influência das ciências sociais e seus estudos destinados
a compreensão de fenômenos.
A bibliografia destinada a aplicação do método Estudo de Caso descreve a
possibilidade de agregar métodos de coletas; métodos de análises e de abordagens para uma
maior aproximação do real fenômeno pesquisado. Entretanto, nos últimos cinco anos não há
um número significativos de publicações cientificas.
Este achado é também relacionado as limitações deste estudo, uma vez que, este
processo pretendeu identificar o emprego da abordagem mistas e o método estudo de caso em
revistas de Qualis A1 e A2.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

Deste modo, cabe aos pesquisadores da área da Enfermagem o domínio do método
Estudo de Caso a intenção de aprimorar o método misto e suas potencialidades, agregando
métodos, formas e abordagens. O rumo metodológico misto oportunizará subsídios para as
validações das pesquisas cientificas realizadas na área da Enfermagem e afins, fortalecendo
assim a ciência Enfermagem e suas contribuições para a sociedade.
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9.6 EVASÃO E REPETÊNCIA NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA
FURG

DROPOUT AND REPETITION IN GRADUATE COURSE IN NURSING FURG

Cintia Camila Santos de Souza Costa1; Rochele Maria Zugno2; Larissa Merino de Mattos3;
Vanessa da Silva Tarouco4; Vera Lúcia de Oliveira Gomes5
Resumo: Os índices de evasão e repetência no ensino superior vêm aumentando
progressivamente no Brasil. Em vista disso este trabalho teve como objetivo conhecer esses
índices entre os acadêmicos que ingressaram, pelo Sistema de Seleção Unificado (SISU) em
2011, no curso de Graduação em Enfermagem na FURG. Os dados foram coletados nos
históricos escolares dos estudantes e para a análise utilizou-se a estatística descritiva. A
porcentagem de estudantes que se formou em nove semestres, ou seja, padrão foi de 21,6%. O
índice de evasão correspondeu a 41,7% e o de repetência 38,3%, o que totaliza 80,0%. Assim,
percebe-se que o índice de repetentes e evadidos é alto, sendo necessário o delineamento de
estratégias para minimizá-lo, bem como uma reflexão acerca da modalidade de ingresso pelo
SISU. Este estudo pode contribuir no processo de formação do profissional enfermeiro.
Descritores: Educação em enfermagem. Estudantes de enfermagem. Evasão escolar.
Abstract; The evasion and repetition rates in higher education have been increasing steadily
in Brazil. Given that this study aimed to meet these ratios among academics who joined for
Unification System Select (SISU) in 2011, the Undergraduate course in Nursing at FURG.
Data were collected on student records and the analysis was performed using descriptive
statistics. The percentage of students who formed pattern was only 21,6%. The evasion
amounted to 41,7% and 38,3% of repetition , and when grouped totaled 80% of freshmen. It is
noticed a high percentage of repeaters and dropouts students, making the design of strategies
is needed to minimize it, as well as a reflection on the entry mode by SISU. This study may
contribute to the nurse training process.
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Descriptors: Education in nursing. Nursing students. Truancy.

INTRODUÇÃO

Ingressar numa universidade pública não garante a conquista do diploma, visto que a
opção por um curso de graduação tende a ser um grande desafio, pois as mudanças e
vivências da vida universitária podem ocasionar inseguranças e decepções bem como não
atenderem às expectativas dos estudantes quanto à profissão escolhida, aumentando,
consequentemente, os índices de repetência e evasão universitárias1. No Brasil, esses índices,
vêm aumentando progressivamente, ao longo dos anos, nas instituições de ensino superior2.
Segundo a Comissão Especial do Ministério da Educação e Cultura3, evasão é a saída, do
estudante, do curso escolhido sem completá-lo, enquanto repetente, de acordo com Ferreira4 é
o estudante que repete uma série que já havia cursado, principalmente por não ter sido
aprovado. Assim, repetência é o ato de repetir uma ou inúmeras vezes a mesma disciplina.
Vários podem ser os fatores que contribuem para evasão sendo alguns internos, ou
seja, incorporados à universidade e outros externos à instituição. Como causas internas
podem-se citar o fato do professor não atingir sua meta como educador, metodologia de
ensino escassa, falta de atenção do aluno e o desinteresse pelo curso. Em contrapartida, como
causas externas encontram-se a situação socioeconômica, a carência de horários, a distância
da universidade, o sustento da família e a sobrecarga do aluno5.
O custo de um estudante no ensino superior é 12,8 vezes maior que um do Ensino
Fundamental e 9,9 vezes maior que no Ensino Médio5. Dessa forma, o abandono do ensino
superior constitui um problema tanto para os estudantes como para a gestão das Instituições
de Ensino Superior (IES). Para o estudante, pode representar a desistência em conquistar o
sonhado grau universitário, enquanto que para as instituições gera desperdício de recursos
organizacionais decorrentes das vagas ociosas6.
O Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande
(FURG) foi implantado em 20 de agosto de 1975, anualmente oferece 60 vagas e mantém o
sistema de duplo ingresso, sendo 30 vagas do primeiro semestre e 30 do segundo semestre,
funcionando em tempo integral. Até 2012 o curso tinha duração de nove semestres podendo
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se estender até 15 semestres em casos de repetência e trancamento. Em 2013 um novo
currículo passou a prevalecer com ele a duração do curso padrão passou a ser de dez
semestres, podendo se estender ao máximo 17 semestres7. A partir de 2011 a modalidade de
ingresso, em nível nacional, passou a ser pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), através
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Com essa nova modalidade de ingresso, o índice de estudantes que abandonou o curso
dobrou, passando de 15,0% para 30,0% na Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). Segundo sua reitora o problema não é só daquela universidade, ele ocorre em todas
as universidades que integram o SISU, pois, o sistema permite que o estudante busque vaga
pela nota, possibilitando que ingresse em um curso de graduação que não é sua primeira ou
segunda opção8. Além disso, fatores como a mobilidade dos acadêmicos, que optam por
cursos em cidades diferentes e não conseguem se adaptar, influenciam no alto índice de
desistência9.
Estudos apontam que a permanência dos estudantes universitários no curso tornou-se
um assunto prioritário que demanda da gestão das IES e das coordenações de cursos. Assim,
urge conhecer os fatores envolvidos na permanência dos estudantes no curso, bem como,
buscar ações que visem diminuir os índices de evasão e reprovação. Porém, percebe-se que
coordenadores de cursos não investigam, nem tampouco, realizam avaliações institucionais
para entender o diagnóstico contextual da problemática, a fim adotar estratégias que
solucionem ou minimizem os fatores específicos da evasão e reprovação em cada curso10.
A Coordenação do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Rio Grande,
reconhece a dimensão dessa problemática. Estudo anterior11 revela que a taxa de evasão e
repetência, dos ingressantes no primeiro semestre de 2010, por meio de vestibular, foi de
53,8% sendo (26,9%) por evasão e (26,9%) por repetência. Com este estudo, pretende-se
verificar se houve mudança nesse contexto, diante da nova modalidade de ingresso. Para
tanto, investiga-se qual o índice de evasão e repetência dos estudantes que ingressaram no ano
de 2011, no Curso de Graduação em Enfermagem da FURG?

276

OBJETIVO

Conhecer o índice de evasão e repetência dos acadêmicos que ingressaram em 2011,
no Curso de Graduação em Enfermagem na FURG.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa documental com abordagem quantitativa. Os dados foram
coletados através dos históricos escolares dos acadêmicos de enfermagem ingressantes no ano
de 2011 na FURG. Para acesso a esses documentos, inicialmente se solicitou autorização à
Diretora da Escola de Enfermagem, nesse momento, se assumiu a responsabilidade por
manter o anonimato dos acadêmicos, bem como de utilizar o material exclusivamente para o
desenvolvimento dessa pesquisa. O material foi impresso e disponibilizado pela secretaria da
Escola para a análise, que ocorreu nos meses de março e abril de 2016, por meio da estatística
descritiva. Para a caracterização dos acadêmicos utilizaram-se as variáveis sexo, idade,
procedência, tipo de ingresso, disciplinas obrigatórias e optativas cursadas.

RESULTADOS

Em 2011, ingressaram no Curso de Graduação em Enfermagem da FURG 60
estudantes, sendo 59 pelo ENEM e um por processo seletivo indígena. Eram do sexo feminino
93,3% (56) e do sexo masculino 6,7% (04). As idades oscilaram entre 16 e 39 anos, sendo que
63,3% (38) tinham entre 16 e 23 anos e 36,7% (22) entre 24 e 39 anos.
Quanto à naturalidade, 83,3% (50) nasceram no Estado do Rio Grande do Sul, sendo a
41,7% (25) no município do Rio Grande, seguido por Pelotas 10% (6), Porto Alegre 8,3% (5),
São José do Norte 3,3% (2) e em Alegrete, Barros Cassal, Camaquã, Iraí, São Gabriel,
Santana do Livramento, Espumoso, São Lourenço do Sul, Santa Maria e Tupanciretã nasceu
um estudante em cada. Dez estudantes eram procedentes de outros estados brasileiros como:
Santa Catarina (Palhoça e São Lourenço do Oeste), Rio de Janeiro, Sergipe (Aracaju), Minas
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Gerais (Capelinha), Amapá (Macapá), Alagoas (Maceió), Paraná (Paranaguá) e Pará
(Parintins).
Apenas 13 estudantes concluíram o curso em nove semestres, quatro em dez
semestres, 18 continuam cursando e 25 desistiram, o que revela uma taxa de evasão de 41,7%.
Dos 13 (21,6%) acadêmicos que completaram o curso sem reprovações, o que se costuma
denominar de estudante padrão, quatro foram aprovados por média em todas as disciplinas.
Os estudantes aprovados mediante a realização de exames, ao longo do curso, o fizeram nas
disciplinas de estatística I (cinco estudantes), sociologia I (cinco estudantes), farmacologia
aplicada à enfermagem (três estudantes), genética (quatro estudantes), biofísica aplicada à
enfermagem (dois estudantes), patologia geral (dois estudantes), fundamentos de histologia
(dois estudantes), parasitologia (dois estudantes), anatomia fundamental (um estudante),
fisiologia aplicada à enfermagem (um estudante), microbiologia e imunobiologia (um
estudante) e saúde ambiental (um estudante). Assim, as disciplinas que tiveram os maiores
índices de acadêmicos em exame, foram estatística I e sociologia I, seguidas de genética. Uma
estudante reprovou por infrequência na disciplina de estatística I, mesmo assim concluiu o
curso em nove semestres.
Entre os 38,3% (23) acadêmicos com reprovações constata-se que a maioria ocorreu
em disciplinas básicas como estatística I, sociologia e parasitologia. O índice de reprovações
das disciplinas profissionalizantes é menor e ocorreu principalmente em Semiologia e
Semiotécnica I e II. Ao analisar os extremos das notas percebe-se grande discrepância entre
eles, mostrando desde estudantes com desempenho muito inferior à média, até aqueles com
desempenho excelente.
TABELA 1 - Extremos das notas das disciplinas básicas e profissionalizantes com
reprovações por nota dos estudantes de enfermagem da FURG. Rio Grande, RS, 2016.
Disciplina
Nº estudantes
Menor nota
Maior nota
Disciplinas básicas
Estatística I
12
0,6
9,2
Sociologia I
07
1,0
10,0
Parasitologia
07
0,3
9,7
Anatomia Fundamental
05
1,1
9,3
Genética
05
2,1
8,7
Fundamentos de histologia
05
1,1
8,8
Fisiologia aplicada à enfermagem
04
1,4
9,4
Farmacologia aplicada à enfermagem
03
5,0
7,2
278

Patologia
03
Biofísica aplicada à enfermagem
01
Microbiologia e imunologia
01
Disciplinas profissionalizantes
Semiologia e Semiotécnica II
05
Semiologia e Semiotécnica I
04
Assistência de enfermagem ao adulto
02
em intercorrências cirúrgicas
Assistência da enfermagem no adulto
01
nas intercorrências clínicas
Enfermagem na administração
01
hospitalar

4,1
1,5
2,6

8,4
9.5
9,5

2,6
4,0
3,5

8,6
8,0
9,2

4,8

9,5

4,5

10,0

Fonte: Tabela elaborada para o estudo Evasão e repetência no curso de graduação em enfermagem da FURG.

As reprovações por infrequência também ocorreram nas disciplinas básicas e
profissionalizantes, sendo os maiores índices, em genética e fisiologia aplicada à enfermagem,
seguidas por sistematização da assistência de enfermagem, semiologia e semiotécnica I,
estatística I e psicologia da saúde e do desenvolvimento.
TABELA 2 – Distribuição de estudantes com reprovações por infrequência em cada
disciplina no curso de graduação em enfermagem da FURG. Rio Grande, RS, 2016.
Disciplina
Número de estudantes
Genética
08
Fisiologia aplicada à enfermagem
04
Sistematização da assistência de
03
enfermagem
Semiologia e Semiotécnica I
03
Estatística I
03
Psicologia da saúde e do desenvolvimento
03
Semiologia e Semiotécnica II
02
Microbiologia e imunologia
02
Anatomia fundamental
02
Fundamentos de histologia
02
Enfermagem na saúde da criança e
01
adolescente I
Epidemiologia
01
Farmacologia aplicada à enfermagem
01
Parasitologia
01
Biofísica aplicada à enfermagem
01
Bioquímica aplicada à enfermagem
01
Pesquisa em enfermagem
01
Saúde ambiental
01
Políticas públicas de saúde em enfermagem
01
Fonte: Tabela elaborada para o estudo Evasão e repetência no curso de graduação em enfermagem da FURG.
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Há ainda estudantes que reprovam muitas vezes consecutivas, o que faz com que
ocupem a vaga por diversos semestres. Entre eles destaca-se um mesmo estudante que
reprovou cinco vezes em genética, cinco vezes em parasitologia e quatro em microbiologia e
imunologia, tendo também reprovado por faltas em dois semestres consecutivos. Outro teve
cinco reprovações em anatomia; houve ainda um que reprovou quatro vezes em estatística.
Ressalta-se que em 2013 entrou em vigor uma nova grade curricular no curso de graduação
em enfermagem da FURG. Devido ao alto índice de reprovações e trancamentos, cinco
estudantes que ingressaram em 2011 com o antigo currículo foram remanejados para a nova
grade.
As disciplinas optativas mais cursadas foram eletrocardiografia para enfermeiros (28
estudantes) e aleitamento materno (28 estudantes), seguidas por abordagem multidisciplinar
em dependência química (19 estudantes), doação e transplante de órgãos (17 estudantes),
terapias alternativas (sete estudantes), didática aplicada à enfermagem (seis estudantes),
extensão universitária (três estudante) e medicina legal (dois estudantes). Houve três
trancamentos na disciplina de eletrocardiografia para enfermeiros, bem como, nas disciplinas
de abordagem multidisciplinar em dependência química, didática aplicada à enfermagem,
aleitamento materno, seguido de um trancamento na disciplina de terapias alternativas. As
reprovações por infrequência nas disciplinas optativas ocorreram em abordagem
multidisciplinar em dependência química (sete estudantes), terapias alternativas (quatro
estudantes), aleitamento materno (três estudantes) e em eletrocardiografia para enfermeiros
(um estudante).
Dos evadidos, catorze abandonaram o curso, dois solicitaram transferência, dois
mudaram de curso e sete solicitaram o desligamento. Desses, seis se desligaram entre o
primeiro e quarto semestres tendo reprovado tanto por falta quanto por nota, em mais da
metade das disciplinas, sendo que em algumas, as reprovações ocorreram mais de uma vez.
Apenas um estudante pediu desligamento no quarto semestre não tendo reprovações nos
semestres anteriores.
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TABELA 3 – Relação entre o motivo e o número de semestres cursados pelos estudantes
evadidos do curso de graduação em enfermagem da FURG. Rio Grande, RS, 2016.
Motivo/semestre 1ºsem 2ºsem 3ºsem 4ºsem 5ºsem 6 ºsem
7 ºsem
8 ºsem
04
01
01
02
03
01
01
01
Abandono
03
01
01
02
A pedido
01
01
Transferência
01
01
Mudança de
curso
Fonte: Tabela elaborada para o estudo Evasão e repetência no curso de graduação em enfermagem da FURG.

Antes de serem desligados por abandono, quatro estudantes reprovaram por
infrequência em todas as disciplinas da primeira série; um cursou dois semestres sendo
reprovado por infrequencia em mais de 50% das disciplinas; seis cursaram entre quatro e
cinco semestres, com reprovações em mais de 25% das disciplinas; um cursou oito semestres
tendo reprovações em mais da metade das disciplinas matriculadas, além disso, trancou
disciplinas no segundo, no terceiro, no sexto e no sétimo semestre. Dois estudantes ocuparam
vaga por sete semestres, cabendo ressaltar que um deles reprovou por falta de frequência 28
vezes.
Os evadidos por transferência cursaram um e três semestres, respectivamente, sendo
que ambos possuíam reprovações por nota em pelo menos uma disciplina. Dos estudantes
desligados por mudança de curso, um cursou a primeira série e foi afastado dois semestres por
mobilidade acadêmica internacional, cursou um semestre após reingresso, tendo
posteriormente, pedido desligamento. Cabe ressaltar que outro estudante cursou durante nove
semestres disciplinas referentes à primeira, segunda e terceira séries, tendo um índice de
reprovações de 60%.

DISCUSSÃO

Por meio dos dados apresentados, observa-se que o índice de formandos padrão foi de
apenas 21,6% enquanto o somatório dos índices de evasão e repetência corresponde a 80,0%.
Esses dados contrastam com estudo anterior11 realizado com os históricos dos ingressantes do
primeiro semestre de 2010, em que esse índice correspondeu a 53,8%, mostrando um
significativo aumento nessa porcentagem. Cabe ressaltar que houve mudança na forma de
ingresso ao curso, passando de vestibular no ano de 2010, para SISU/ENEM no ano de 2011.
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A ocorrência dessa discrepância pode ter se dado pelo fato desse último se constituir em uma
forma de ingresso universal, possibilitando que um maior número de pessoas de outras
cidades e Estados concorra a vagas em Universidades distantes de seu local de origem.
Quando comparado a estudo12 realizado em 2013 no curso de graduação em
enfermagem da Universidade Estadual de Londrina (UEL), o índice de evasão dos estudantes
de enfermagem da FURG mostra-se muito superior. Enquanto na UEL a porcentagem variou
entre 1,8% e 18,3%, neste estudo, correspondeu a 41,7%. Alguns educadores justificam o
fenômeno da evasão baseado no desinteresse dos estudantes que não conseguem perceber a
aplicabilidade dos conteúdos no seu cotidiano, outros questionam os aspectos pedagógicos, e
há ainda aqueles que explicam esse fenômeno culpando a gestão e infraestrutura da
instituição13.
Quanto às reprovações, percebe-se que a maioria aconteceu nas disciplinas básicas do
curso, como estatística I, sociologia I, parasitologia e anatomia, sendo que essas se constituem
como fundamentais para o desenvolvimento das disciplinas profissionalizantes a serem
cursadas no decorrer da graduação. Analisando-se os extremos das notas das disciplinas em
que houve reprovações, verifica-se que variam desde notas que retratam um desempenho
muito inferior à média como 1,0 até notas com desempenho plenamente satisfatório como
10,0 em uma mesma disciplina, como por exemplo, sociologia I. As dificuldades encontradas
nessas disciplinas podem ocorrer devido a falhas na formação básica do estudante, porém não
retira a responsabilidade da Universidade em buscar alternativas para amenizar o problema e
garantir a continuidade do curso, fazendo com que se percebam suas fragilidades e se tente
superá-las14.
Em

relação

às

disciplinas

profissionalizantes,

as

reprovações

ocorreram

principalmente nas disciplinas de semiologia e semiotécnica I e II, correspondendo juntas a
mais da metade das repetências nessa modalidade. Cabe destacar, que essas são primordiais
para a prática da enfermagem, se constituindo um elemento chave na formação do enfermeiro,
interferindo tanto na qualidade das ações quanto nas intervenções prestadas ao futuro
paciente15. As reprovações por infrequência ocorreram tanto nas disciplinas básicas quanto
nas profissionalizantes. Esse tipo de reprovação pode ocorrer devido ao vínculo fragilizado
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entre professor e estudante, fazendo com que esse abandone a disciplina para posteriormente
cursá-la com outro docente16.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o índice de repetência e evasão dos ingressantes no ano de 2011 no
curso de graduação em enfermagem da FURG é alto, sendo ainda mais significativo quando
comparado a outras instituições da região Sul do Brasil.
Frente a esses resultados cabem questionamentos referentes à nova política de
ingresso, a qual está desencadeando índices elevados de repetência e evasão, assim como o
delineamento de estratégias para minimizá-los. Considerando os custos de um estudante de
nível universitário, é indispensável questionar-se quanto à nova modalidade de ingresso, bem
como a respeito das ações que podem ser implementadas internamente para facilitar a
adaptação dos estudantes visando um maior aproveitamento.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

As contribuições deste trabalho refletem diretamente no curso de graduação em
enfermagem, bem como na formação do enfermeiro, principalmente a partir do momento que
se adquire consciência da problemática e se busca estratégias para minimizá-las. Isso pode
acontecer por meio da investigação das principais dificuldades de adaptação dos estudantes,
identificação dos principais recursos para facilitar essa adaptação, gerando maior
aproveitamento e consequentemente profissionais mais engajados no campo da enfermagem.
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9.7 PERCEPÇÕES ACERCA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE REALIZADA POR
ENFERMEIRAS EM UMA PERSPECTIVA SÓCIO-ECO-CULTURAL

PERCEPTIONS ABOUT THE EDUCATION OF HEALTH HELD FOR NURSES IN A
PERSPECTIVE SOCIO- ECO- CULTURAL
Autores: Aline Belletti Figueira1; Cristiane Amarijo2; Diego Vasconcelos Ramos3; Alex
Sandra Ávila Minasi4; Edison Luiz Devos Barlem5.
RESUMO: Introdução: este estudo emerge da necessidade de visualizar as ações de educação
em saúde da enfermeira junto à comunidade, considerando seu contexto social, econômico e
cultural. Objetivo: propôs-se evidenciar a relação intersubjetiva existente entre as práticas de
educação em saúde, realizada pela enfermeira, frente uma perspectiva sócio-eco-cultural.
Metodologia: trata-se de uma reflexão baseada na identificação de elementos teóricos a
respeito das atividades de educação em saúde exercida pela enfermeira na atenção primária,
mediante leitura de livros e artigos científicos encontrados em diferentes periódicos nacionais
e internacionais. Resultados e Discussão: conhecer a comunidade, seus costumes, interações e
seu entorno vêm a favorecer a prática da educação em saúde pela enfermeira em diferentes
níveis de atenção, principalmente na rede de atenção básica. Conclusão: ao promover a saúde,
mediante estratégias dialógicas de educação em saúde, a enfermagem respeita o usuário, sua
dignidade, liberdade e autonomia, além de observar e garantir os direitos humanos
fundamentais com contribuição para a humanização dos espaços nos quais se desenvolvem
tais práticas de saúde.
Descritores: Educação em saúde. Enfermeira. Comunidade.
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ABSTRACT: Introduction: this study emerges from the need to view education actions in
health nurse with the community, considering its social, economic and cultural context.
Objective: it was proposed to highlight the existing intersubjective relationship between
health education practices, carried out by nurses, forward a socio-eco-cultural perspective.
Methodology: this is a reflection based on the identification of theoretical elements about the
health education activities carried out by nurses in primary care by reading books and
scientific articles found in various national and international journals. Results and Discussion:
know the community, their customs, interactions and its surroundings come to favor the
practice of health education by nurses at different levels of care, especially in the primary care
network. Conclusion: to promote health by dialogical strategies of health education, nursing
respects the user, his dignity, freedom and autonomy, and to observe and guarantee the
fundamental human rights to contribute to the humanization of spaces which develop such
practices of health.
Descriptors: Health Education. Nurses. Community.

INTRODUÇÃO

A atenção primária em saúde possui como características as práticas de ação
construtivas e integrativas, com relação entre saúde e ambiente, além da compreensão acerca
dos problemas ambientais locais e a influência desses na saúde das comunidades. Dessa
forma, as estratégias educativas com a comunidade fortalecem a gerência integrativa e
participativa por meio da identificação de problemas, da co-responsabilização na preservação
e na promoção de ambientes mais saudáveis1,2.
Nas interações com o usuário e a comunidade, a educação em saúde é um forte
componente das atribuições das Equipes de Saúde da Família (ESF), em especial a
enfermagem, tendo como uma de suas principais características o desenvolvimento de ações
educativas grupais. Estas ações devem interferir no processo de saúde-doença da população a
partir de pressupostos como o desenvolvimento da consciência crítica dos indivíduos a
respeito do seu meio social e de suas condições de vida e saúde; o compartilhamento de
conhecimentos que derivem das experiências; além de potencialização de processos coletivos
para organizar e concretizar ações de mudança3.
Assim, ao acompanhar e monitorar a saúde dos moradores, de uma determinada
comunidade, é possível que o profissional enfermeiro promova a saúde, especialmente por se
produzir um diálogo horizontal entre os envolvidos, conhecer a realidade dos mesmos, quanto
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a cultura, hábitos e formas de viver e interagir uns com os outros em comunidade. Tal
interação gera a ampliação das estratégias de autocuidado para além de um diálogo preventivo
ao possibilitar desencadear formas de conhecer onde esse usuário está inserido no contexto da
comunidade, mediado pelo trabalho em saúde4.
Neste interim, a enfermeira em suas práxis torna-se um agente promotor da saúde ao
tratar a pessoa em sua totalidade. A partir da consulta de enfermagem, grupos, visitas
domiciliares, entre outras com espaços adequados para o diagnostico situacional de cada
realidade na comunidade3.
Atividades como a realização de grupos requer da enfermeira conhecimentos
específicos de acordo com a população que irá trabalhar, além de conhecer dinâmicas grupais,
com vistas à interação coletiva. Neste enfoque, estudos destacam que a realização dos grupos
favorece maior conhecimento sobre os cuidados com a saúde e maior participação das pessoas
na organização da própria comunidade, com ampliação do controle destes nas ações políticas,
com reflexos na melhoria das condições de vida da comunidade e justiça social5,6.
Com relação às visitas domiciliares (VD), configuradas como uma oportunidade de
cuidado em um espaço extra unidade. Sua realização permite o cuidado à saúde de forma
pessoal e acolhedora, sendo indicada como um dos instrumentos mais adequados a prestação
de cuidados à saúde na atenção primária, envolvendo indivíduo, família e comunidade7.
As consultas de enfermagem favorecem a aproximação com a comunidade e o melhor
direcionamento do cuidado por meio do desenvolvimento do processo de enfermagem em sua
integralidade, a construção de vínculos e confiança entre os envolvidos para que as interações
tornem-se mais direcionadas e tenham resultados mais positivos8.
Com diferentes possibilidades na atenção básica, a prática da educação em saúde
desponta como necessidade para desenvolver um pensamento crítico do usuário em sua
cultura e seu meio de relacionamento, adquirindo posicionamento responsável em suas
relações com a sociedade e com o meio. Busca ainda, a troca de conhecimentos entre os
grupos, para que ocorra, ao final de tudo, uma maior interação na comunidade.
Percebe-se, então, que a intervenção ao emergir da iniciativa dos profissionais indica
que tal trabalho permite conhecer e transformar as vulnerabilidades dos moradores em
motivação para o desenvolvimento e fortalecimento de potenciais individuais4.
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OBJETIVO

O presente trabalho tem por objetivo evidenciar a relação intersubjetiva existente entre
a prática de educação em saúde, realizada pela enfermeira, frente uma perspectiva sócio-ecocultural.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo reflexivo baseado na identificação de elementos teóricos a
respeito da prática da educação em saúde exercida pela enfermeira na rede de atenção
primária em saúde, mediante o contexto social, econômico e cultural da comunidade.
Através da leitura interpretativa e análise crítica de livros e artigos científicos,
encontrados em diferentes periódicos, nacionais e internacionais, que abordam a temática,
pode-se influir e refletir sobre as atividades de educação em saúde exercidas pela enfermeira,
aprofundando-se em suas condutas sob uma perspectiva ecossistêmica, bem como nas
relações intersubjetivas existentes entre essa profissional e a comunidade.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Práxis da enfermagem em educação em saúde sob uma percepção ecossistêmica

A enfermeira, ao adotar uma visão ecossistêmica em suas práxis, em especial no
processo de educação em saúde, ao atender o indivíduo em sua totalidade, tem a oportunidade
de progredir nessa relação de bem-estar através da aprendizagem/ensino. Para tanto, utiliza-se
da adoção de práticas ecológicas urbanas saudáveis, e percebe em cada momento o contexto
dessa relação com a saúde coletiva3.
Nesse sentido, a atenção à saúde ocorre através da valorização do outro, do respeito a
visão de mundo de cada usuário, de seu contexto social, suas crenças e dignidade. Cuidar da
qualidade de vida remete, portanto, à ideia de ser cúmplice das estratégias de promoção,
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prevenção, cura e reabilitação e assim, valorizar ações que almejam a integralidade do
cuidado9,10.
Assim, o profissional, enquanto educador em saúde terá como objetivo estimular a
participação do usuário em seu cuidado, além de fazer com que ele também perceba as
necessidades para melhoria de sua saúde, de sua família e comunidade. Sua atuação necessita
ir além dos cuidados anatomofisiológicos nos indivíduos e investir em ações de prevenção da
doença e promoção da saúde na comunidade, compreendendo os aspectos socioambientais ali
presente11.
A enfermagem, ao trabalhar nesse contexto, conjetura à busca por ambientes
saudáveis, no intuito de promover a saúde local. Para que isso ocorra de modo efetivo, faz se
necessário, um estudo aprofundado dos ecossistemas locais e suas inter-relações, visto que a
maioria das relações entre os organismos vivos são cooperativas, caracterizadas pela
coexistência e interdependência em diversos graus. Assim, após leitura situacional, poderá
intervir de forma mais positiva com indivíduo e/ou comunidade12,13.
Em seu agir a enfermeira certamente será norteada por conhecimentos técnicos,
científicos e éticos adquiridos na formação e no contexto de trabalho que favorecerão as
futuras construções com os usuários na educação em saúde. Ainda esse profissional poderá
estimular o indivíduo a ser um agente reflexivo, ao ligar reflexividade com posicionamento e
coparticipação em busca de conhecimentos que enfoque a qualidade de vida na comunidade13.
Nessa direção, esse profissional terá como foco também a representação social e não
só o cuidado ao ser humano, objeto básico de seu trabalho, além de perceber as relações
intersubjetivas existentes nestas trocas. Dessa forma, a educação em saúde tende a representar
um processo sistemático que objetiva à formação e o desenvolvimento da consciência crítica
do cidadão14, 15.
Logo, a profissional enfermeira na atenção primaria necessita proporcionar ações
voltadas para a educação em saúde na comunidade, e assim, visualizar suas necessidades.
Vale salientar que essa profissão, amparada pela lei do exercício profissional regulamentada,
em seu artigo 11, o qual expõe que cabe ao enfermeiro, como integrante da equipe
multidisciplinar, realizar educação em saúde na busca por melhoria das condições do viver
bem de indivíduo, família e comunidade em geral13.
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Assim, ao perceber a necessidade de uma visão ecossistêmica em seu trabalho, faz-se
necessário o enfermeiro estar inserido no contexto local. Sendo a comunidade entendida como
uma rede flexível, em permanente flutuação, consequência de múltiplos elos de realimentação
que mantém o sistema em um estado de equilíbrio dinâmico, sendo modificado conforme as
necessidades do meio14.
Neste contexto, a comunidade passa por uma readaptação conforme as necessidades
que são percebidas, onde o pensamento ecossistêmico desponta como uma possibilidade de
construção do conhecimento ao permitir a emergência de ideias coletivas e inovadoras.

Enfermagem e as relações intersubjetivas com à comunidade

A concepção da abordagem ecossistêmica irá favorecer a reflexão conceitual e
metodológica quanto à forma de pensar, ao observar os comportamentos, as atitudes e ações,
além do questionamento se efetivamente são ético-estéticas e se podem levar a benefícios
solidários. Portanto, a abordagem ecossistêmica é agregadora e promove a emergência das
respostas, não sendo prescritiva nem determinística, mas interativa neste contexto12.
A abordagem ecossistêmica em saúde tem perspectiva prática, na busca de caminhos
que auxiliem na interdisciplinaridade e na sustentabilidade das ações sanitárias.
Caracterizando-se essencialmente pela capacidade de manter a integridade e atingir metas
humanas razoáveis e sustentáveis. Uma abordagem ecossistêmica na saúde deve ser
transdisciplinar e assegurar a participação de diversos atores como os usuários, a comunidade
e os diferentes profissionais que trabalham de saúde que trabalham na atenção básica, em
especial os enfermeiros. Tais características fornecem subsídios à ciência para lidar melhor
com a complexidade dos ecossistemas14.
Quanto ao profissional enfermeiro ao adotar ações ecossistêmicas no seu fazer
cotidiano, deve preconizar o atendimento integral ao ser humano, pela grande oportunidade de
adotar ações ambientais, ecológicas, físicas, psicológicas, espirituais, sociais, dentre outras,
criando diferentes possibilidades de um cuidado integrativo e inter-relacional9.
Logo, à inserção da educação em saúde, no cotidiano de trabalho do enfermeiro,
particularmente na atenção básica auxilia de modo fundamental na autonomia do ser cuidado4.
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A comunidade enquanto um conjunto de elementos, estruturantes da realidade, ao
relacionar-se entre si, é capaz de construir “redes” no espaço em que coabitam,
desenvolvendo-se de forma harmoniosa e saudável. O ecossistema nesta visão é um conjunto
de elementos interdependentes, integrados, que formam o espaço / território / ambiente e,
portanto, é um lugar onde a rede de relações humanas perpetua a sua cultura por meio da
contínua transferência de matéria e energia entre os seres vivos e o meio ambiente3.
Destarte, entende-se que à sociedade contribui para a construção da subjetividade
individual e coletiva. Os indivíduos sofrerão influencia por esta forma de produção de
subjetividade, podendo ser benéfica para sua vida ou não. Soma-se a isso o fato da
subjetividade individual, que cada um carrega dentro de si e que também deverá ser
considerada na hora de uma tomada de decisão, na troca de experiências entre os envolvidos.
Nesse sentido, a subjetividade será construída no e a partir do universo sócio cultural, onde a
cultura está entranhada na sociedade e assim ,permitir a formação das individualidades e
diferenças de cada envolvido2.
Portanto, estes terão o poder de escolher qual caminho seguir para melhor intervir na
vida do indivíduo a ser cuidado, suas escolhas serão subjetivas e dependerão em grande parte
das construções e escolhas feitas durante à vida. Observa-se neste meio a interrelação em
sociedade, entre os diferentes sistemas, de tal maneira que não se possa perceber onde
termina um e começa outro, sem espaço para comparações entre as sociedades com o fim de
não se perder os aspectos culturais que se inter-relacionam15.
Salienta-se, ainda que a sociedade é um sistema social composto por uma comunidade
de organismos, sendo o ser humano parte de um dos elementos integrantes que a compõem.
Com estreita relação entre a sociedade em si, o cuidado com o meio ambiente, a saúde
coletiva e a educação em saúde que de maneira integrada buscam o bem-estar da comunidade,
seu espaço / território cultural sustentável5.
A partir da educação em saúde, ao perceber a necessidade de uma visão holística
destas práticas busca-se compreender como os elementos interagem em seus sistemas sejam
eles naturais ou humanos. E a partir destas interações obter modificações que afetarão os
sistemas, a partir de adaptação/interação gerando possivelmente novos sistemas, uma
evolução em busca de adaptações15.
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Neste sentido, a comunidade, na condição de contexto socioambiental/ ecossistêmico,
condiciona e determina a saúde e o adoecimento, na relação entre os indivíduos e os sistemas
ambientais, interagindo com seres vivos e não vivos na busca por novas descobertas. Essa
interação desenvolve efeitos de ação e reação que interferem nos estados de vida em
comunidade, bem como em situações de construção do próprio ambiente físico-social,
produzindo meios (in)sustentáveis à sobrevivência e à preservação3.
A preocupação inerente ao espaço/território cultural mais saudável nas comunidades
induz às práticas ecológicas urbanas. Agregadoras de valores de preservação e proteção
ambiental, percepção do lugar do homem no meio ambiente, desenvolvimento da perspectiva
da educação ambiental e educação em saúde como uma necessidade da comunidade, além de
perceber a estreita relação do meio ambiente com as questões sociais7.
Neste contexto, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade14.
Na compreensão ampliada de atenção primária ao abranger a extensão ambiental do
processo de saúde dos indivíduos e comunidades, implicará na promoção da saúde ambiental
local e buscará desenvolver estratégias de participação social, a partir do conhecimento,
identificação e solução dos problemas ambientais que influenciam a saúde e delimitam a
qualidade de vida e a sustentabilidade da comunidade1.
Ao se observar essas trocas sociais à necessidade de ter em mente os aspectos
culturais, sendo as relações sociais sustentadas pelas emoções éticas, definidas por razões
dentro de uma sociedade. Percebe-se que os vínculos do individuo com o meio se
transformam nas suas próprias condições de vida15.
Por fim, percebe-se à importância de valorizar a educação em saúde enquanto meio
para qualificar as relações entre as pessoas nos diferentes sistemas, produzir e trocar saberes a
cada interação entre os usuários. Neste meio, o profissional enfermeiro tem destaque ao
perceber seus conhecimentos técnicos, científicos, além de habilidades de comunicação e
construção de vínculos com a comunidade, o tempo de convivência entre os envolvidos, como
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subsídios necessários para facilitar estas trocas em um coletivo, comunidade, sociedade e
assim produzir saúde em um coletivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões elencadas, pode-se compreender com maior concretude a
dimensão que engloba o educar em saúde em uma perspectiva sócio-eco-cultural, e ainda,
perceber a necessidade da inter-relação entre os envolvidos para que de fato sejam efetivas as
estratégias para melhoria da qualidade de vida individual e da comunidade.
Assim, especificamente na saúde/enfermagem, construir conhecimento para atender a
comunidade faz-se necessário e emergente numa abordagem ecossistêmica. E a partir das
trocas, permitir aos envolvidos perceber novas concepções do pensar e produzir com
responsabilidade trazendo benefícios a todos os envolvidos.
Cabe destaque ainda às mudanças na forma de viver e perceber a vida, assim o
indivíduo/comunidade participará de forma resolutiva das questões socioambientais,
refletindo constantemente sobre a sociedade e as mudanças que ocorrem em seu meio. Além
de perceber a importância das relações intersubjetivas neste contexto como possibilidade de
ampliar a cumplicidade em favor da saúde.
Ressalta-se o agir da enfermeira neste contexto, por ser o profissional impulsionador
deste olhar e à educação em saúde como um instrumento de trabalho de suma importância
para atuar na comunidade, com desenvolvimento de ações e práticas que venham ao encontro
das necessidades locais, capacitando os indivíduos, famílias e grupos a tornarem-se seres
ativos na tomada de decisões sobre as melhores condições de saúde para sua vida e seu
entorno.
Deste modo, a promoção da saúde a partir de educação em saúde se expressa nas ações
de grupos e/ou indivíduos organizados que buscam a saúde, intervindo positivamente no seu
modo de viver e de sobreviver.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM

A contribuição deste estudo está para além do estímulo às ações de educação em saúde
numa perspectiva sócio-eco-cultural, com destaque ainda ao potencial das comunidades em
promover saúde, fundamento a ser constantemente explorado a partir da ampliação do
convívio entre equipe multiprofissional, a enfermagem em especial, os usuários e a
comunidade como um todo com garantia de trocas saudáveis entre os envolvidos que
favoreçam a construção da consciência critica da comunidade a fim de produzir saúde em um
coletivo.
Destaca-se também que a temática deve ser discutida e repensada, uma vez que as
múltiplas ações desta prática permitem maior autonomia ao enfermeiro em seu trabalho, além
de estimular a coparticipação do usuário nas diferentes questões de saúde próprias, de sua
família e da comunidade. Dessa forma, o conhecimento sobre educação em saúde, permite aos
enfermeiros reavaliarem constantemente seu processo de trabalho, na busca por qualificar o
cuidado, objetivo máximo de seu trabalho, com consequente melhoria da saúde na
comunidade.
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9.8 TELESSAÚDE: ESPAÇO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Laís Farias Juliano1; Tamara Rios de Avila2; Lucia Veronica Lena Kucharski3;
Denise Gonzalez da Silveira4; Jaqueline Rodrigues Dutra5; Edaiane Joana Lima Barros6
Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que uma das grandes
mudanças a ocorrer no século XXI é a disponibilidade de acesso à saúde para todos. Nesse
sentido, faz uma recomendação para que seus membros utilizem a telemática, que é definida
como a disciplina que estuda a manipulação e a utilização da informação pelo uso combinado
de computador, seus acessórios e meios de comunicação envolvendo qualquer meio de
comunicação à distância como instrumento político e estratégico de planejamento em saúde.
A Telessaúde vem do conceito grego em que TELE significa “ao longe, distância”
+ SAÚDE, do latim, salute1. Sendo assim, a Rede Universitária de Telessaúde (RUTE) vem
sendo utilizada para designar as atividades que utilizam as tecnologias de informação e
comunicação na atenção à saúde à distância, que é um fator impeditivo importante para a
prestação de muitos serviços essenciais, como diagnóstico, tratamento, prevenção, promoção,
educação permanente/continuada, pesquisa e avaliação em saúde3, em especial no contexto do
Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a Politica Nacional de Educação Permanente
de 2009, o uso de tecnologias pode contribuir à melhoria do desempenho do pessoal em todos
os níveis de atenção e funções do respectivo processo de produção; contribuir para o
desenvolvimento de novas competências, como a liderança, a gerência descentralizada, a
autogestão, a gestão de qualidade etc.; servir de substrato para transformações culturais de
acordo com as novas tendências. A Educação Permanente representa uma importante
mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços 2. A
RUTE, inserida na Rede Nacional de Pesquisa, encontra-se em pleno funcionamento pelo
país, tendo por volta de cento e trinta núcleos instalados e operacionais em importantes
instituições de saúde do país, sendo um desses núcleos o Hospital Universitário Miguel Riet
Corrêa Júnior vinculado a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), integrante do
primeiro grupo de instituições vinculadas ao projeto e em funcionamento há
aproximadamente dez anos. Objetivo: relatar a utilização da rede de Telessaúde como
instrumento pedagógico na Educação Permanente para os acadêmicos/profissionais da área de
saúde em um hospital de ensino da região sul do país. Metodologia: Relato da experiência da
1
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utilização da RUTE com abordagem qualitativa, realizada no período de 2013 a 2016, na
Unidade de Telessaúde/ Serviço de Educação Permanente do Hospital Universitário Dr.
Miguel Riet Corrêa Jr. da Universidade Federal do Rio Grande - FURG/EBSERH.
Resultados: Foi possível perceber que a utilização da Rede Universitária de Telessaúde fazse como um instrumento importante na utilização de aplicativos que demandam mais recursos
de rede e o compartilhamento dos dados dos serviços nos hospitais universitários, instituições
de ensino e pesquisa da iniciativa da implantação dessa tecnologia, pois não é preciso o
deslocamento de pessoal para as instituições, sendo possível o levantamento, avaliação,
apresentação e diversas atividades através da videoconferência. É passível lembrar que, por
meio da telessaúde, os serviços desenvolvidos nos hospitais universitários do país e outros,
em forma de rede, há profissionais que se encontram isoladamente em seus locus de atuação,
ressignificando o conceito de distância e proximidade, em cidades distantes, compartilhando
arquivos de prontuários, consultas, exames, capacitação e segunda opinião. Na experiência
vivenciada no HU FURG EBSERH, o uso dessa ferramenta implica na aproximação com os
centros especializados, incentivo à pesquisa, desenvolvimento do ensino e oportunidade para
a construção de protocolos mediante contato com outras instituições. Sua implantação traz
impactos científicos, tecnológicos, econômicos e sociais para os serviços de saúde já
existentes, permitindo a adoção de medidas simples e de baixo custo, implantação de sistemas
de análise de imagens em saúde, que pode contribuir muito para diminuir a carência de
especialistas, além de proporcionar capacitação de profissionais da área multiprofissional de
saúde sem deslocamento para os centros de referência, articulando os níveis de atenção em
saúde. Discussão: De acordo com a portaria nº 2.546 de 27 de outubro de 2011 que reza sobre
a redefinição e amplia o Programa Telessaúde Brasil, passando a ser denominado Programa
Nacional Telessaúde Brasil Redes, com o objetivo de apoiar a consolidação das Redes de
Atenção à Saúde ordenada pela Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, é integrado por gestores da saúde, instituições formadoras de profissionais de
saúde e serviços de saúde do SUS4. As tecnologias da informação aplicadas à educação
adquirem um caráter estratégico na medida em que potencializam a disseminação global do
conhecimento, provocando o intercâmbio com o resto do mundo, conduzindo a
individualização de seu acesso e aprendizado, através dos fluxos que determinam onde,
quando, quem e como utilizá-los2. Conclusão: A Educação Permanente visa favorecer
mudanças nas práticas do trabalho em saúde, melhoria das competências e avaliação contínua.
Com isso, a aplicação da Telessaúde vem ao encontro das necessidades das instituições para
que essa educação permanente aconteça de forma a favorecer os profissionais e estudantes na
capacitação e aprimoramento de suas habilidades e acontece por meio de diferentes
iniciativas, com a incorporação de novas tecnologias em cenários distintos. Assim, pretendese que a Telessaúde com o intuito de permitir a visualização da educação em diversos
contextos da saúde, aproxime as instituições de educação/saúde e sirva como ferramenta para
despontar novos conceitos e tecnologias em saúde e aprimorar o cuidado humano. O
programa visa também, diminuir o tempo e gasto de dinheiro, no sentido de resolver situações
in loco, sem ter que deslocar o usuário para locais distantes, mas para isso, é necessária a
adesão dos gestores dos serviços de saúde para a promoção e viabilização da participação das
equipes de trabalho e integração com outros serviços, entendendo que a ausência do
profissional para o aperfeiçoamento não é ausência do trabalho, já que este faz parte da busca
de soluções de problemas no processo de trabalho5. A incorporação da telessaúde no ambiente
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de trabalho pode favorecer a integração entre gestores e demais profissionais, estimulando a
busca de novos conhecimentos. Espera-se que a partir da compreensão desta telemática
associada à educação permanente possa trazer benefícios e sirva como um dispositivo de
mediação entre as instituições, rompendo barreiras culturais instaladas nas instituições,
abrindo caminhos para apoio e receptividade de novas tecnologias a esfera da gestão de
serviços. Implicações/contribuições para enfermagem: O conceito de educação à distância
é extenso, ou seja, um método pedagógico de ensino em que o educador e o educando não
estão no mesmo ambiente físico. Nesse sentido, o uso da ferramenta telessaúde contribui para
a enfermagem por meio dos programas de educação permanente à distância, nos quais esses
estão inseridos, e, com isso, há o desenvolvimento de habilidades específicas, tais como
postura crítica, autoavaliação e autogestão, apesar da inexistência da presença física do
facilitador.
Descritores: Telessaúde. Ensino. Enfermagem.
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9.9 PRÁTICA EDUCATIVA NO CENTRO DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO
ROSA, Amanda Braga1; FONSECA, Daciclei2; REINHARDT, Ismael3; SANTANA, Paula
Veleda4; MARTINS, Renata Oliveira5; OLIVEIRA, Stella Minasi6
Introdução: O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade funcional destinada
ao processamento de produtos para procedimentos dos serviços de saúde, sendo o local
destinado à limpeza, ao acondicionamento, à esterilização, ao armazenamento e à distribuição
dos materiais que são utilizados na realização dos procedimentos dentro do ambiente
hospitalar, como curativos, sondagens e cirurgias1. Tem um importante papel na segurança do
paciente, pois é o setor que garante que os materiais estarão corretamente esterilizados para
serem utilizados na assistência ao paciente, preocupando-se com a ocorrência de efeitos
adversos2. Visando mostrar a importância do trabalho realizado no Centro de Material e
Esterilização do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr, foi realizado pelos
acadêmicos do 7º semestre do curso de enfermagem da FURG, um vídeo educativo
mostrando todos os processos pelos quais os materiais passam dentro do CME até a
distribuição. Objetivos: Este estudo teve como objetivo descrever o processo de produção de
uma produção audiovisual destinada à prática educativa no centro de materiais e esterilização
na disciplina de enfermagem perioperatória, predispondo o fluxo de matérias dentro do CME.
Metodologia: Trata-se de um trabalho de cunho educativo utilizando a produção audiovisual
realizada pelos acadêmicos do 7º semestre do curso de enfermagem. A elaboração do
conteúdo desta produção audiovisual foi baseada na literatura científica para garantir a
fidedignidade, tendo como base a RDC nº 15 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), que predispõe que o fluxo de materiais dentro do CME deve ser sempre da área
mais suja para a área mais limpa, ou seja, seguir, obrigatoriamente, um fluxo unidirecional 1.
Dessa forma, os materiais são livres de contaminações com materiais não limpos, preservando
os clientes hospitalizados de prováveis infecções pelo contato cruzado de materiais limpos e
sujos. Para isso, a mídia, que possui cunho educacional, aborda o mesmo fluxo preconizado
pela ANVISA de forma simplificada, tendo como ênfase cada setor do CME, sua participação
no processo de limpeza de material e sua importância quando o trabalho de limpeza é
realizado corretamente, proporcionando segurança ao paciente institucionalizado. Foi
produzido no inicialmente no laboratório de práticas da Escola de Enfermagem e, após, no
1
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Centro de Material e Esterilização do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr, com a
devida autorização, filmado e executado no período de 11 a 20 de abril de 2016. Resultados:
O trabalho apresentou como versão final um vídeo produzido pelos acadêmicos do 7º
semestre, que teve como título “O Coração do Hospital”. Esta prática educativa irá auxiliar
nas aulas teóricas e práticas da disciplina de Assistência de Enfermagem no Período
Perioperatório, proporcionando conhecimento prévio e entendimento de um fluxo
unidirecional trabalhado no CME, facilitando o aprendizado, despertando o interesse dos
alunos nas práticas hospitalares e desenvolvendo a valorização desse setor. A produção de
uma mídia audiovisual educativa proporcionou aos acadêmicos a expansão do conhecimento,
a integração com os profissionais do setor, o reforço dos exercícios das práticas hospitalares,
despertando a consciência da responsabilidade de demonstrar ao público profissional e
acadêmico para visualizar a importância das etapas desenvolvidas no setor para manter a
segurança ao paciente. Discussão: A produção da mídia audiovisual atua como facilitador do
processo de ensino-aprendizagem3 para que o espectador venha entender o fluxo unidirecional
preconizado pela ANVISA, o qual é utilizado em todos os CMEs nos hospitais brasileiros,
demonstrando que ele proporciona uma margem de segurança maior ao evitar o contato direto
de materiais sujos e contaminados. Além do estabelecimento unânime do fluxo unidirecional,
as atividades desenvolvidas no CME para com os materiais gerando maior segurança ao
paciente. Foi enfocado os setores de recepção e limpeza, empacotamento, esterilização,
acondicionamento e distribuição, e com isso, respectivamente, demonstrando, de forma geral,
as etapas de recepção do material sujo, lavagem em peróxido de hidrogênio (água oxigenada),
lavagem em lavadora ultrassônica com detergente enzimático, enxágue, secagem, registro dos
profissionais para controle e certificação da limpeza, inspeção do material limpo,
empacotamento, esterilização, acondicionamento e distribuição. No processo de construção de
recursos educativos, é recomendada a interação entre as pessoas envolvidas.4 Essa interação,
associada ao comprometimento da participação para a promoção da saúde, e a ênfase na
prática educativa propõe ampliar o conhecimento sobre o setor do CME e suas finalidades,
divulgando suas atividades ali realizadas. A etapa de lavagem no peróxido de hidrogênio atua
como desagregante de secreções impregnadas nos equipamentos que não foram retiradas na
pré-lavagem na unidade hospitalar de origem. A escovação, realizada logo após, retira,
através da fricção, os microrganismos agregados às secreções presentes no instrumental. Onde
a escova não consegue chegar, as bolhas microscópicas produzidas pela lavadora ultrassônica,
associada ao detergente enzimático e à água, retiram todo e qualquer resíduo que não são
visíveis a olho nu. Ou seja, a realização de todas as etapas de lavagem com produtos e
técnicas adequadas evita colônias de microrganismos, chamadas de biofilmes (quando essas
produzem uma matriz extracelular que as protegem de agentes antibióticos). A secagem é
realizada com uso de ar comprimido para prevenir que fragmentos de tecidos se prendam ao
instrumento, que após isso é inspecionado, com ou sem auxílio de lentes de aproximação. O
empacotamento deve ser realizado com materiais que permitam a entrada do vapor da
esterilização, mas que também evitem a umidade externa. São usadas duas camadas de nãotecidos de polipropileno, uma hidrofílica e outra hidrofóbica, respectivamente. Os
instrumentos devem estar completamente embalados, por isso é importante a técnica
adequada ao realizar as dobras nos não-tecidos. A esterilização dará um prazo de 30 dias de
esterilidade aos materiais, que estarão completamente livres de organismos ou substâncias
contaminantes. O acondicionamento é realizado em uma sala iluminada, livre de umidade e
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longe da recepção de materiais. Se todas essas etapas forem realizadas com extremo rigor,
observando às técnicas e utilizando os produtos adequados, procedimentos invasivos que
utilizem equipamentos ou materiais críticos (que entram em contato direto com tecidos ou
secreções) serão bem esterilizados e será mantida a segurança do paciente, referindo-se aos
materiais, não às técnicas empregadas pelos profissionais que realizam os procedimentos1.
Conclusão: A realização de um trabalho audiovisual voltado ao ensino e desenvolvimento do
conhecimento proporciona vislumbrar a ampliação da visão dos acadêmicos de enfermagem,
bem como a apresentação ao público em geral, destacando a relevância do trabalho executado
no CME. Entendeu-se que a linguagem simplificada e atrativa seja um facilitador ao
aprendizado de acadêmicos, profissionais e de usuários de instituições hospitalares,
demonstrando que o CME é um setor diretamente ligado à segurança do paciente. Entende-se
que a segurança do paciente é uma questão de extrema relevância e de dimensões
preocupantes, e devido a possibilidade de acontecimentos adversos a qualquer momento e
com intuito de agirmos para a prevenção dos mesmos, compreendendo que este é um tema
crescente, buscou-se através deste vídeo educativo fomentar o conhecimento como
instrumento qualitativo contribuindo para aprendizagem e expansão do saber direcionado ao
cuidado do paciente hospitalizado. Possibilitando que pacientes, enfermeiros e outros
profissionais de saúde acessem informações de modo facilitado. Contribuições/Implicações
para a Enfermagem: Este texto contribui para os acadêmicos de enfermagem por dar
projeção à relevância do cuidado em manter as técnicas corretas durante as etapas do CME e
demonstrar que é necessária a participação de diversos profissionais nesse setor, pois a equipe
de enfermagem atua indiretamente no cuidado do paciente. É necessário que o enfermeiro e
outros profissionais atuantes nessa área estejam sempre atualizados, qualificando-se frente às
inúmeras mudanças nas formas de trabalho e apresentações de novos produtos.
Descritores: Enfermagem. Esterilização. Mídia Audiovisual.
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10 OUTROS
10.1

A

ENFERMAGEM

E

O

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

NAS

ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES

Daniel Pinho Mendes1; Carolina Domingues Hirsch2 Ricardo Cunha dos Santos3; Diego
Vasconcelos Ramos4; Alex Sandra Ávila Minasi5; Edison Luiz Devos Barlem6
INTRODUÇÃO: O enfermeiro é um ser social e político que deve se preocupar com os
acontecimentos do meio ambiente e as repercussões destes nas reduções significativas dos
recursos naturais, assim como, o processo de exploração da natureza. A relação dos hospitais
com o desenvolvimento sustentável está imbricada em um sistema que prioriza a redução de
consumo de insumos e energia, controle de bactérias multirresistentes e o destino adequado de
seus resíduos1. OBJETIVO: Conhecer as percepções de enfermeiros acerca da
sustentabilidade em organizações hospitalares na relação com o seu trabalho.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e cunho exploratóriodescritivo2, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio
Grande sob o parecer nº 76/2013, pela Instituição Coparticipante Hospital Mãe de Deus /
Sociedade Educadora e Beneficente do Sul, sob o parecer consubstanciado do Comitê de
Ética em Pesquisa nº 468.234 e pelo Diretor Executivo do Hospital de Caridade de Ijuí. Os
locais de pesquisa foram quatro organizações hospitalares das 1ª, 4ª, 17ª, 18ª Coordenadorias
Regionais de Saúde do Estado do Estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi por
meio de entrevistas semiestruturada com participantes – enfermeiros – indicados pelos setores
de enfermagem das referidas organizações, na proporção de um enfermeiro para cada 100
trabalhadores de cada hospital, garantindo assim a proporcionalidade entre os locais de
estudo, na abordagem dos aspectos tais como: sustentabilidade, sustentabilidade hospitalar,
organizações hospitalares sustentáveis e a ligação com o trabalho de enfermagem. Os dados
foram organizados, analisados e interpretados à luz da Análise Textual Discursiva3, na
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perspectiva do referencial teórico de Edgar Morin e de autores que discutem a
sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. RESULTADOS: Na construção coletiva
dos discursos evidenciou-se a sustentabilidade ligada diretamente a legislações vigentes e
normas organizacionais dos Hospitais pesquisados na relação agir sustentável e o meio
ambiente. DISCUSSÃO: As delimitações impostas pelas organizações hospitalares para a
implementação de um agir sustentável contribuem para agravar a crise ambiental e resulta em
uma postura de degradação ambiental não legitimada pela finalidade de recuperação e
manutenção da saúde. Esta afirmação, é respaldada em função dos produtos e tecnologias
empregados pelo setor saúde, através do consumo de recursos naturais, dos resíduos que gera
e os edifícios que constrói e utiliza, e assim, constituindo-se em uma fonte significativa de
poluição em todo o mundo e de degradação dos recursos ambientais. Compreendendo o
Desenvolvimento Sustentável como a referência para uma Sustentabilidade Hospitalar
defendido por diversos profissionais que conduzem as transformações organizacionais no
âmbito hospitalar. Assim, verifica-se que a sustentabilidade hospitalar é bem mais do que um
ideário que, muitas vezes, só consta na missão, geralmente não operacionalizada na prática
das organizações hospitalares em relação à modificação do meio ambiente, requerendo
planejamento e conhecimento sobre a cultura organizacional vigente nestas realidades. Neste
sentido, a filosofia organizacional expressa o propósito, ou razão de ser da organização,
levando em consideração todos os envolvidos, fatores ambientais internos como meios para
fomentar os objetivos para alcançar o cumprimento deste ideário4. A cultura organizacional é
fator determinante no desenvolvimento das ações nos hospitais, sendo que a mesma está
direcionada pelas crenças, valores e condutas dos trabalhadores5. Da mesma maneira,
dificilmente haverá aderência a situações novas ou que necessitam ser implementadas no
espaço hospitalar. A cultura organizacional ao descrever a comunidade em seu caráter cultural
por suas crenças, valores, normas, usos e costumes; e histórica pelas modificações
ocasionadas ao longo do tempo6. Assim, entende-se que a questão da sustentabilidade
hospitalar está muito além de sua declaração na missão e/ou valores e objetivos de um
hospital, necessitando ser ligada e religada por todos os trabalhadores para que se incorporem
à interligação fenomenal que projeta a construção/reconstrução da organização diária.
CONCLUSÃO: Ao conhecer a percepção de enfermeiros acerca da sustentabilidade de
organizações hospitalares, constatou-se que esta se manifesta por meio da obediência a
estruturas organizacionais, pela vigência de legislações e construção de valores no interior dos
hospitais. Da mesma forma, os resíduos hospitalares, que são, na percepção dos entrevistados,
a grande preocupação na sustentabilidade hospitalar, ocupam um papel de destaque nas ações
realizadas nas organizações hospitalares. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A
ENFERMAGEM: O estudo demonstra uma forte presença dos hospitais pesquisados na
formação de um ideário organizacional delimita-se por dificuldades na estrutura
organizacional no âmbito hospitalar, interferindo na consolidação de valores sustentáveis e
consequentemente na cultura organizacional. Portanto, a adesão Enfermagem para com os
valores sustentáveis é fundamental para a construção de valores sustentáveis na organização
dos hospitais gerais, assim, possibilitando a real realização de hospitais sustentáveis.
Descritores: Meio Ambiente. Enfermagem. Hospitais Gerais.
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10.2

ADVOCACIA DO PACIENTE NA ENFERMAGEM: REVISÃO INTEGRATIVA

PATIENT ADVOCACY IN NURSING: INTEGRATIVE REVIEW
Diego Vasconcelos Ramos1; Aline Belletti Figueira2; Cristiane Amarijo3; Alex Sandra Ávila
Minasi4; Edison Luiz Devos Barlem5
Resumo: O estudo é uma revisão integrativa que teve como objetivo conhecer a produção
científica internacional acerca da advocacia do paciente na enfermagem. A coleta de dados
ocorreu entre os meses de agosto a outubro de 2014 nas bases de dados CINAHL (Cumulative
Index to Nursing and Allied Health Literature), SCOPUS e PUBMED (Publisher Medline).
Através dos descritores patient advocacy e nursing, sendo encontrados 21 artigos que
compuseram o corpus da análise. Como resultados emergiram três categorias: Implicações da
advocacia no fazer da enfermagem; Educação/Empoderamento como aliada da advocacia em
saúde; Barreiras/facilitadores para a advocacia. Os achados deste estudo poderão contribuir
para a produção de pesquisas e conhecimentos em enfermagem, ampliando a compreensão da
advocacia do paciente como um componente ético da pratica do enfermeiro.
Descritores: Advocacia em saúde. Defesa do paciente. Enfermagem.
Abstract: The study is an integrative review aimed to meet the international scientific
production on the patient advocacy in nursing. Data collection took place between August and
October 2014 in the databases CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health
Literature), Scopus and PubMed (Medline Publisher). Through patient advocacy descriptors
and nursing, and found 21 articles that formed the corpus of analysis. The results emerged
three categories: advocacy implications in making nursing; Education/Empowerment as an
ally of health advocacy; Barriers/facilitators for advocacy. The findings of this study may
contribute to the production of research and knowledge in nursing, expanding the
understanding of the patient advocacy as an ethical component of the practice of nursing.
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Descriptors: Health Advocacy. Patient Advocacy. Nursing.

INTRODUÇÃO
O conceito de advocacia deriva do latim “advocatus” e remete aquele que oferece
evidencias a alguém. Tem suas ações definidas como apoio verbal, argumentação com relação
a uma causa, como função do advogado que assiste, defende e julga1,2,3. E ainda, o termo
advocacia oriundo de “advocacy” termo em inglês, nascido das experiências da democracia
americana, onde historicamente desenvolve comportamentos de reivindicação de direito, com
significado de ações individuais e coletivas a fim de influir as autoridades para serem mais
sensíveis às carências e necessidades diversas emergentes na sociedade4.
Na área da saúde, a advocacia representa um dos conceitos chave da ética em
enfermagem, discutido na literatura desde 1973 quando o Conselho Internacional de
Enfermagem (CIE) o introduziu no Código de Ética da profissão5. Assim, o conceito de
advocacia compreende um amplo processo que visa mobilizar apoio para uma causa,
buscando provocar mudanças favoráveis, por meio da formação de parcerias com indivíduos
ou grupos que possuem objetivos comuns1,2.
Ao que se refere à enfermagem, no código de ética da profissão, o enfermeiro possui
papel inerente à profissão de respeito aos direitos humanos, que inclui o direito à vida, à
dignidade e a ser tratado com respeito. Nesse contexto, a advocacia pelo enfermeiro deve ser
vista como parte integrante de sua atuação profissional para a promoção do bem-estar ao
paciente, além da construção da autonomia e responsabilidades enquanto profissional5.
Percebe-se também enquanto papel político, visto serem profissionais diferenciados,
possuidores de conhecimentos técnicos/científicos, habilidades de um cuidado holístico e a
possibilidade de advogar pelos usuários em sua defesa nas questões referentes a saúde e ao
cuidado1,2.
Ainda enfermeiros podem agir na defesa proativa dos pacientes quando estes
encontram-se em condições de defenderem-se, ou mesmo quando os pacientes não têm meios
para agir em sua própria defesa como em situações de coma, cuidados paliativos, transtornos
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mentais, ou diferentes incapacidades. Dá apoio aos desejos do paciente, proteção, informa-los,
auxiliar e apoiar na tomada de decisões, e segurança quando necessitam6.
Observa-se, além disto, que os direitos dos usuários podem ser promovidos à medida
que estes conheçam seus direitos e estejam em posição para pesar diferentes opções de
cuidado para tomar uma decisão informada sobre sua saúde. Neste contexto, a advocacia do
enfermeiro deve ser vista como fundamental em sua prática para a promoção do bem-estar do
usuário, assim como na construção de sua autonomia1,2.
Frente aos benefícios e importância da advocacia do paciente pela enfermagem,
buscou-se explorar melhor este tema, por consequência, emerge a necessidade de desvelar a
produção científica internacional sobre o mesmo. Nesse sentido, o presente estudo teve por
objetivo conhecer a produção científica internacional acerca da advocacia do paciente na
enfermagem. Assim, justifica-se a realização de uma revisão da produção cientifica
internacional sobre a advocacia do paciente. Deste modo, emergiu a seguinte questão de
pesquisa: Qual o conhecimento produzido na literatura internacional acerca da advocacia do
paciente na enfermagem?

OBJETIVO

O presente estudo tem por objetivo conhecer a produção científica internacional acerca
da advocacia do paciente na enfermagem.

METODOLOGIA

Para o alcance do objetivo deste estudo, optou-se pelo método de revisão integrativa,
visto ser o mais amplo método referente às revisões, ao possibilitar a inclusão de estudos
experimentais e não experimentais para compreensão completa do fenômeno analisado. A
partir da organização, catalogação e síntese dos resultados apresentados nos textos
selecionados para analise, facilitando a interpretação. Combina dados da literatura teórica e
empírica, além de incorporar vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de
teorias, evidencia e analise de problemas metodológicos de um tópico particular6.
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Desta forma, o estudo seguiu as cinco fases de revisão integrativa7, que são:
formulação e identificação do problema, a qual consistiu em um aprofundamento teórico a
respeito da temática “advocacia do paciente na enfermagem”, que permitiu definir as
variáveis mais significativas nesta abordagem. Ao fim da primeira etapa definiu-se a questão
de pesquisa: qual o conhecimento produzido na literatura acerca da advocacia do paciente na
enfermagem?
Para a etapa de coleta de dados, o levantamento de artigos ocorreu nas seguintes bases
de dados: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), SCOPUS,
PUBMED (Publisher Medline). Utilizando-se os descritores do Medical Subject Healdings
(MeSH): “patient advocacy” e “nursing”, com o operador boleano “and”.
A busca pelos artigos deu-se a partir de acesso on-line nos meses de agosto a outubro
de 2014. Teve como critérios de inclusão e exclusão para analise: artigos completos
publicados on-line em inglês, espanhol ou português, apresentando resumo para primeira
análise e enfocando como assunto principal a advocacia do paciente, publicados no período de
janeiro de 2009 a setembro de 2014, em periódicos nacionais e internacionais, indexados nos
bancos de dados selecionados. Excluiu-se trabalhos que não fossem artigos de modo a
selecionar apenas publicações em periódicos indexados. Encontrou-se um total de 7124
artigos, sendo 95 da base de dados CINAHL, 264 da SCOPUS e 6765 da PUBMED.
Na terceira etapa, avaliação dos dados, os 7124 artigos foram avaliados quanto à
aderência à temática, afinidade à questão de pesquisa e aos critérios de inclusão e exclusão
pré-estabelecidos, obtendo-se um total de 21 artigos que compuseram a análise, sendo: 8 da
base de dados CINAHL, 6 da SCOPUS e 7 da PUBMED.
A quarta etapa correspondeu à análise e interpretação dos dados e contemplou a
redução, visualização, comparação, verificação e esboço da conclusão na tentativa de
identificar temas e especificidades nos artigos selecionados.
Na redução dos dados, estes foram organizados de acordo com as seguintes variáveis:
título, nome dos autores, base de dados, nome do periódico, ano de publicação, abordagem
metodológica, objetivos, sujeitos, principais resultados e origem/país. Para a visualização
optou-se por quadros expositivos. Na etapa de comparação dos dados compreendeu a análise
para identificar temas e especificidades nos artigos. Já a verificação e esboço da conclusão
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exigiram esforço interpretativo para agrupar os dados e sintetizá-los, facilitando, assim, a
apresentação dos resultados em categorias.
Por fim, a última etapa, apresentação dos dados, consistiu na elaboração das
conclusões do estudo, assim como inquietações e reflexões surgidas no decorrer da pesquisa.
O presente estudo não necessitou ser submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa,
por tratar-se de uma revisão integrativa, e ter utilizado fontes de domínio público para sua
realização. Foram seguidos rigorosamente os cuidados éticos na busca, analise discussão e
apresentação dos resultados.

RESULTADOS

Observou-se a partir da revisão que apenas um artigo é de autoria brasileira, fato que
deve ser levado em consideração devido à pouca abertura que a temática tem no país até o
momento. Em contrapartida nos Estados Unidos foram selecionados um total de 10 artigos
fato que deve ser levado em consideração devido à temática ter sido iniciada neste país.
Com relação aos periódicos, dos 21 artigos selecionados o que teve maior número de
publicações foi Nursing Ethics (05 artigos), seguido do Pain Management Nursing e OJIN
(The Online Journal of Issues in Nursing) ambos com 2 artigos, os demais periódicos tiveram
um artigo cada. Outro aspecto relevante é o ano de publicação dos artigos, sendo que em 2009
foram selecionados três artigos; em 2010 seis artigos, 2011 um total de quatro, em 2012
quatro artigos selecionados, em 2013 e em 2014 dois artigos em cada ano, evidenciando
maior número de publicações no ano de 2010.
A seguir, são contempladas algumas variáveis do estudo (Quadro 1).
Quadro 1 – Variáveis utilizadas para análise das publicações selecionadas – Brasil – 2014
N0

I

II

TÍTULO DO
ARTIGO

AUTORES

BASE DE
DADOS

ORIGEM
PERIÓDICO

ANO

METODOLOGIA
/ PAÍS

Development and
testing of an
instrument to measure
protective nursing
advocacy

Hanks RG

CINAHL

Nursing Ethics

2010

Quantitativa

Estados
Unidos

Measuring nursing
advocacy in
procedural pain care -

Vaartio H, LeinoKilpi H,

CINAHL

Pain Management
Nursing

2009

Quantitativa

Finlândia

311

- development and
validation of an
instrument

III

IV

Nurses’ perceptions of
proactive palliative
care: a Dutch focus
group study

Nursing advocacy in
procedural pain care

Suominen T,
Puukka P
Verschuur EML,
Groot MM,

CINAHL

International Journal
of Palliative Nursing

2014

Qualitativa

Holanda

CINAHL

Nursing Ethics

2009

Quantitativa

Finlândia

CINAHL

Public Health Nursing

2011

Qualitativa/Quantitativa

Irlanda

2009

Qualitativa/Fenomenoló
gica

Austrália

Sande RVD
Vaartio H, LeinoKilpi
H,
Suominen T,
Puukka P

V

Public Health Nurse
Perceptions of
Empowerment and
Advocacy in Child
Health Surveillance in
West Ireland

Cawley
Mannix
Namara P

VI

Stigma reported by
nurses related to those
experiencing drug and
alcohol dependency: a
phenomenological
Giorgi study

Lovi R, Barr J

VII

Swedish registered
nurses' and nurse
managers' attitudes
towards patient
advocacy in
community care of
older patients

T,
Mc,

CINAHL

10.2.1

Contempor
ary Nurse

Lund AJ,
Petzal K,
CINAHL

Journal of Nursing
Management

2013

Quantitativa

Suécia

Estados
Unidos

Sandin-Bojo AK,
Larsson BW

VIII

The medical-surgical
nurse perspective of
advocate role

Hanks RG

CINAHL

Nursing Forum

2010

Quantitativa

IX

Nurses' policy
influence: A concept
analysis

Arabi A, Rafii F,
Cheraghi
MA,
Ghiyasvandian S

PUBMED

Iranian Journal of
Nursing and
Midwifery Research

2014

Revisão de literature

Irã

X

Iranian Nurses'
Attitudes and
Perception
towards Patient
Advocacy

PUBMED

International
Scholarly Research
Notices

2012

Quantitativa

Irã

PUBMED

OJIN: The Online
Journal of Issues in
Nursing 2

2012

Revisão/Reflexão

Estados
Unidos

PUBMED

OJIN: The Online
Journal of Issues in
Nursing

2012

Reflexão

Estados
Unidos

PUBMED

The Ochsner Journal

2011

Qualitativa/Quantitativa

Jahromi MM,
Abbaszadeh A,
Borhani F,
Zaher H

XI
Patient advocacy in
the community and
legislative arena

XII

XIII

Maryland
MA,
Gonzalez RI

The voice of Florence
Nightingale
on advocacy

Selanders L,

The Nurse Advocate in

Hebert K, Moore

Crane P

Estados
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End-of-Life Care

H, Rooney J

XIV

Perinatal safety: from
concept
to nursing practice.

Lindon
Kennedy HP

XV

Caring relationship:
the core component of
patients' rights
practice as
experienced by
patients and their
companion

XVI

Nurisng Leadership in
Addressing the Social
Determinantes of
Health

XVI
I

Health and human
rights advocacy:
Perspectives from a
Rwandan refugee
camp

XVI
II

Factors that influence
patient advocacy by
pain management
nurses: Results of the
American Society for
Pain Management
Nursing Survey

XIX

When the Family
member is a nurse:
The role and needs of
nurse family members
during critical illness
of a loved one

XX

Images of a good
nurse presented by
teaching staff

XXI

Individual patient
advocacy, collective
responsability and
activism within
professional nursing
associations

Unidos

PUBMED

The Journal of
perinatal & neonatal
nursing

2010

Reflexão

Joolaee S, Joolaei
A, Tschudin V,
Bahrani
N,
Nasrabadi AN

PUBMED

Journal of Medical
Ethics and History of
Medicine

2010

Qualitativa

Lathrop B

SCOPUS

Policy, Politics, &
Nursing Practice

2013

Reflexão

Estados
Unidos

Pavlish C, Ho A,
Rounkle AM

SCOPUS

Nursing ethics

2012

Qualitativa

Ruanda

SCOPUS

Pain Management
Nursing

2011

Qualitativa/Quantitativa

Estados
Unidos

Salmond SW

SCOPUS

Intensive and Critical
Care Nursing

2011

Qualitativa

Estados
Unidos

Araujo
SN,
Zoboli ELCP

SCOPUS

Nursing ethics

2010

Qualitativa

Brasil

Mahlin M

SCOPUS

Nursing Ethics

2010

Qualitativa/Quantitativa

A;

Ware
LH,
Bruckenthal P,

Estados
Unidos

Irã

Davis GC

Estados
Unidos

Mediante a análise das publicações, identificou-se os eixos norteadores no que se
refere à produção de conhecimentos acerca da advocacia do paciente na enfermagem. Dessa
forma, emergiram 3 categorias, a saber: Implicações da advocacia no fazer da enfermagem;
Educação/Empoderamento como aliada da advocacia em saúde; Barreiras/facilitadores para a
advocacia.
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Implicações da advocacia no fazer da enfermagem

Frequentemente associada com um padrão ético de conhecimento, a advocacia é
percebida como ação moral da enfermagem que visa promover o que é bom e certo para a
saúde das pessoas (XI, XII, XVI, XVII). Percebida como função essencial da profissão, inclui
a advocacia como um cuidado que vai muito além do bom atendimento e abrange o respeito
aos pacientes e seus direitos propriamente dito. Neste sentido, o enfermeiro deve proteger os
pacientes vulneráveis quando estes não podem defender-se, ao participar ativamente na defesa
deles, além de serem profissionais com diferentes experiências, conhecimentos e valores
relacionados ao cuidado o que vem a facilitar à interação / troca entre os mesmos (I,
II,VII,VIII,XIII,XVI).
Desse modo, devem estar aptos a perceber quando os pacientes estão em condições de
advogar em prol de sua saúde, estimulando-os a tal atitude, e agir ativamente com o paciente
na sua defesa. Sendo que a efetivação desta ação ocorre a partir da boa relação
enfermeiro/paciente e a confiança construída entre os mesmos. Outras ações da enfermagem
enquanto defensores incluem construção de relacionamento e comunicação entre o
enfermeiro, paciente e família. Os enfermeiros entendem que uma forte relação enfermeiropaciente indica uma comunicação mais efetiva além de facilitar o suporte para defesa na
enfermagem (VI, VII, VIII). Desta forma, a advocacia é mais bem efetivada com a
responsabilização coletiva, ao invés do enfermeiro isoladamente, o que traz como resultado
benefícios ao paciente (XI).
Além disso, existem ações especificas da enfermagem que remetem ao advogar como:
observar fatores no âmbito dos cuidados com o objetivo de proteger o paciente contra danos,
cuidados de avaliação e os cuidados subjetivo, tanto com o paciente como com a família,
esclarecer suas expectativas com relação ao tratamento e informações sobre as dúvidas que
eles venham a ter, entre outras situações. (II, VI, XIV, XV). Em sua pratica o enfermeiro
constrói relação de confiança com paciente e família que permite maior interação na pratica
de advogar. (IX)
No estudo mostrou-se ainda que o enfermeiro também tem papel singular nos cuidados
paliativos, o envolvimento no apoio a gestão do cuidado, educação, comunicação
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multidisciplinar, cooperação. Como estímulos a advocacia do paciente de forma efetiva
vislumbra-se o desenvolvimento profissional como forma de capacitação dos enfermeiros e
autonomia na tomada de decisões referentes ao advogar pelo paciente (III, VIII, XIII, XVIII,
XIX).
Neste meio, percebe-se a advocacia como atributo de influência política e parte
inseparável do papel dos enfermeiros enquanto prestadores de cuidados de saúde. Estes com
conhecimentos, experiência e habilidades para serem excelente defensores no seu agir,
capazes de criar mudanças envolvendo a defesa da comunidade com impacto positivo na
melhoria da qualidade de vida, melhor acesso à saúde, diminuição de custos e maior
qualidade aos usuários (IX, XI, XV). Observa-se ainda que enfermeiros ao trabalhar na saúde
pública traduzem seus conhecimentos para os indivíduos e grupos da população através de
intervenções específicas, programas de saúde e a advocacia da comunidade afim de
empoderá-los sobre seus direitos (XVI).
Compreender o impacto no dia-a-dia dessas diferenças sobre a segurança do paciente é
um passo necessário para a criação de um ambiente no qual os enfermeiros possam
efetivamente agir enquanto defensores do paciente para manter um atendimento seguro e
eficaz (XIV, XIX).

Educação / Empoderamento como aliada da advocacia em saúde

O ato de advogar é implementado de forma horizontal, e depende em grande parte do
paciente ser um ser ativo que tenha condições de também advogar em seu cuidado,
expressando seus desejos e interesses e, ainda a capacitação constante dos enfermeiros no agir
enquanto defensores (IV). Assim, o educar e informar os pacientes são facetas da enfermagem
que auxiliam na defesa e capacitação dos pacientes (I).
Nestas situações, a advocacia permite autonomia na tomada de decisão, que pode
assumir a forma de exercício ativo de livre-arbítrio, prontidão e capacitação. Deve promover à
defesa pró-ativa dos pacientes ao incorporar pontos de vista dos mesmos para ter
consequências positivas, escolha informada, autêntica autodeterminação, esperança, qualidade
de vida e satisfação com o atendimento (IV).
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Assim, a capacitação pode ser definida em nível da comunidade como um processo de
estimulo a participação ativa entre iguais na tomada de decisão, consciência e compromisso
com a mudança, e a capacidade de transformar a próprias realidades, ser capaz de fazer
escolhas em pról da sua saúde e de um coletivo (IV, XVI). Advocacia não só no sentido de
proteção, mas contribuir positivamente para o exercício da autodeterminação. Desta forma, o
educar na defesa de enfermagem é percebido como fundamental no currículo dos estudantes
de enfermagem, e deve ser continua na pratica de enfermagem para melhorar a qualidade
deste papel (X).
O ato de advogar pelo enfermeiro requer valorização dos direitos do paciente,
autodeterminação, informações aos pacientes para que eles estejam preparados para tomar
decisões e interceder pelo paciente com outros profissionais (XVII). Pode ocorrer por meio de
atos como falar ou escrever com foco na defesa pessoal e consciência política (VIII).
Em uma relação dialógica entre pacientes e enfermeiros, essa interação positiva
estimula à confiança, proximidade, disponibilidade e empatia com base na contribuição de
ambas as partes envolvidas, uma troca com respeito, abertura e confidencialidade entre ambos
(XX, XXI).
A horizontalidade das relações deve permear o diálogo. Sendo os pacientes foco de
atenção dos enfermeiros. Apesar do corpo estruturado de conhecimentos do enfermeiro, as
opiniões dos pacientes sobre o seu próprio tratamento, as necessidades de saúde são
consideradas, e as decisões que lhes digam respeito não são feitas apenas por profissionais,
mas são compartilhados entre pacientes e enfermeiros levando-se em consideração os
conhecimentos prévios do paciente e família (XX).
Logo, a advocacia do paciente na enfermagem pode ser descrita com base em ações
especificas, como: atividades de análise, aconselhamento e responsabilização. Estas
atividades levam o paciente e enfermeiros ao empoderamento. Assim, a ideia de que
enfermeiros podem experimentar tanto poder pessoal e capacitação profissional em virtude do
seu papel de defesa fazem-se necessários neste contexto (II).
O empoderamento desta maneira, engloba um ambiente com acesso aos recursos e
oportunidades para aprender e capacitação como resposta a este ambiente, num sentido de
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autonomia, competência e auto eficácia. Advocacia visto desta forma tem estreita relação com
o poder e o empoderamento (IV).
Empoderamento como uma construção motivacional, uma necessidade individual para
lidar com as exigências físicas e sociais no ambiente ou como um constructo relacional com
capacidade de delegar poder para outras pessoas, a conscientização caracterizada pela
centralidade no cliente, respeito mútuo, reforço a dignidade e estimula um ambiente seguro
para o desenvolvimento de relações de confiança (IV, V, XXI).
A fim de consolidar a enfermagem como uma pratica social emancipadora, que
contribui para o empoderamento dos pacientes, é preciso fomentar reflexões críticas nas
pessoas envolvidas na formação e na pratica dos estudantes de enfermagem à cerca das
necessidades de mudanças nos paradigmas vigentes, com percepção do paciente enquanto ser
autônomo e corresponsável. Além da necessidade de atualizações constantes a fim de
favorecer e proteger a necessidade de autonomia do paciente em ambientes de cuidados (VIII,
XX).

Barreiras / facilitadores para a advocacia

A comunicação assertiva, a escuta ativa ao paciente e família e a interação com a
equipe de saúde também são importantes facilitadores para as práticas de advogar em saúde
pela enfermagem. O poder de defesa remove as barreiras para alcançar os resultados
desejados do paciente (VI, XIII).
Outros fatores que tem destaque como influências positivas a advocacia são o nível de
experiência e conhecimentos dos enfermeiros, expectativas sobre si mesmo e comportamentos
como membros da equipe, interações positivas e/ou experiências negativas anteriores, assim
não cometendo os mesmos erros, com consequência maior experiência e conhecimentos
adquiridos (XIV, XIX).
Porém como fatores negativos a pesquisa mostra que enfermeiros ao advogarem em
prol de seus pacientes podem por vezes ser punidos pelas instituições onde trabalham, o
rebaixamento de status (I). Além de resultar em punição ou alterar situações de trabalho,
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podem ocorrer dificuldades de relacionamento com outros profissionais, a família do paciente,
o medo, a falta de experiência dos enfermeiros e sobrecarga de atividades (VII, XIII).
Enfermeiros por vezes são colocados em um dilema difícil quando a sua posição
histórica nos conflitos hierárquicos da profissão, com suas responsabilidades éticas de
advogar, lutar para proteger a saúde, segurança e direitos do paciente (XIII, XIV). Por vezes
ainda, além da sobrecarga de atividades, ocorre de não haver continuidade com um ou outro
paciente dificultando o conhecimento destes e consequente prejuízo na advocacia dos mesmos
(XXI). Além de dificuldades de reconhecimento profissional, opressão exercida através da
discriminação sexual institucionalizada e burocracia hospitalar, dificultando atitudes de
advocacia (XXI).

DISCUSSÃO

No que se refere ao agir da enfermagem enquanto advogado do paciente a literatura
estudada mostra que a ação de advogar em prol do paciente é um agir que deve estar pautado
na ética tão essencial a profissão8,9,10. Ele também desempenha um papel político de
cidadania, o que não compromete sua atuação técnica, o papel político desenvolvido pelos
enfermeiros junto aos usuários é também reconhecido como parte da advocacia11.
No que tange ao cuidado, percebe-se que a partir de questões sociais mais amplas deuse início aos consumidores de cuidados/clientes na saúde. As práticas paternalistas foram
rejeitadas, com o reconhecimento dos pacientes enquanto sujeitos autônomos com poder em
situações de tomada de decisão relacionadas à saúde12. Através desta relação, os enfermeiros
são assumidos como profissionais essenciais para desenvolver relações mais estreitas com os
pacientes do que outros profissionais, portanto, os pacientes podem sentir-se com maior
liberdade e empatia ao expressar seus anseios e necessidades de defesa2,6,12.
Deste modo, a advocacia não diz respeito apenas à relação entre paciente e enfermeira,
mas uma tríade: entre enfermeiros, pacientes e outras pessoas no ambiente onde estão
inseridos. Assim, a defesa assume seu valor ao mostrar respeito pela individualidade dos
pacientes e sua dignidade inerente ao ser humano. Devem percebê-los como sujeitos de
direito com privacidade, cuidados de saúde de qualidade, acesso aos cuidados de saúde,
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conhecimentos sobre seu tratamento e/ou diagnóstico, entre outras situações que estimulem a
autonomia e o fazer do paciente13.
A capacitação constante da enfermagem se faz necessária para defender os pacientes, e
ainda dar informações necessárias, apoio, educação. Ter boa comunicação entre equipe de
saúde, o que dá maior credibilidade aos profissionais, questionar à equipe sobre tratamentos,
garantir cuidados adequados e aconselhamento. Esses comportamentos descrevem um
processo que ocorre na boa relação enfermeiro/paciente2,3,6.
Com estreita relação entre o educador que prepara para a cidadania, o advogar
promove o exercício da cidadania. Em outras palavras, a educação em saúde é condição
necessária para que a advocacia em saúde se manifeste. Essa relação de dependência entre a
advocacia e a educação em saúde é que torna possível ao cidadão se emancipar: à medida que
reconhece seus problemas e pleiteia solução para eles vai se tornando seu próprio advogado4.
Em seu fazer, a enfermagem utiliza-se de seus conhecimentos especializados para
defender efetivamente, desafiar estruturas de poder de cuidados de saúde tradicionais,
capacitar os doentes para que ajam com autonomia em sua defesa, e preencher possíveis
lacunas percebidas na comunicação entre pacientes, outros profissionais e o sistema de saúde.
O momento de interação e troca é propicio para a comunicação, informação, proteção e
construção de relacionamentos saudáveis, visto que maior empatia maiores chances de
advogar por este9.
Uma das principais condições que exige a ação de defesa da enfermeira é a
vulnerabilidade dos pacientes, tanto em termos de vulnerabilidade pessoal por causa da
doença, dor crônica ou vulnerabilidade aos riscos inerentes aos processos institucionais a que
os pacientes estão expostos no sistema de saúde. A partir de atos como falar ou escrever com
foco na defesa pessoal, defesa da conscientização pública e política13,14.
No que diz respeito às barreiras em advogar na enfermagem, estão limitações
institucionais e interdisciplinares. Também a barreira histórica de ser uma profissão
basicamente feminina, com uma tradição de subserviência à profissão médica fato que impede
muitas vezes o advogar em prol do paciente. Também importante destaque cabe às más
condições de trabalho, o medo de perder o emprego, cansaço, frustração e Burnout15.
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Quanto aos facilitadores, destaca-se nos estudos a capacitação dos enfermeiros a partir
da educação dos estudantes de enfermagem sobre o papel da advocacia do cliente e ainda
como gerenciar efetivamente as barreiras para serem defensores de enfermagem de sucesso.
Além dos estudantes de enfermagem, faz-se necessário a educação continuada dos
profissionais que já exercem a profissão14. Fato que estimula a confiança através da prática
em ser um defensor na enfermagem16.
Além disso, um ambiente de trabalho que permita a autonomia do enfermeiro, bem
como apoie suas decisões, o bom convívio com a equipe, são fatores indispensáveis ao
advogar em saúde pela enfermagem, inclui ainda apoio de outros profissionais o que pode
ajudar na eficácia da defesa do paciente3,8,13,15. Nesse sentido, a criação de ambientes de saúde
que permitam a excelência do cuidado de enfermagem ocorrerá a partir do desenvolvimento
de verdadeiras parcerias de trabalho compartilhado e colaborações entre enfermeiros, gerentes
e educadores na busca de ser inovador e empreendedor na pratica de enfermagem. A
excelência, portanto, pode ser considerada um modelo com potencial de promover
colaborações multidisciplinares e a criação de uma cultura organizacional que fomente a
inovação e assegure maior qualidade do cuidado e segurança do paciente17.
Ressalta-se ao término do trabalho a relevância do enfermeiro ter consciência de seu
papel enquanto advogado do paciente e agir em sua defesa, além de ser um potencial agente
de transformação social. Que o mesmo se sensibilize a posicionar-se de maneira a ocupar os
espaços de discussão e participação política, haja visto seus conhecimentos sobre diversos
processos de saúde, sociais e de gestão, que pode contribuir com o planejamento de ações e
atividades diferenciadas com vistas a qualificação da assistência, defesa e cuidado, além de
uma visão ampla sobre as questões relacionadas às políticas de saúde, e sobre as
possibilidades de participação social dos usuários e assim contribuir para promover a saúde,
prevenir os agravos e incentivar a coparticipação e o exercício da cidadania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se com as leituras que a advocacia em saúde só será competentemente
praticada na medida em que sua função se mantenha nítida, suas condições estejam atendidas
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e seus instrumentos ajustados. A construção da advocacia em saúde não se esgota no que foi
apresentado no presente trabalho, mas está permanentemente em aberto, uma vez que só se
pode considerá-la completa quando associada a pratica. Ela pretende ser um agir sobre o qual
possa ser erguida a cidadania.
E ainda, que objetivo proposto pela pesquisa foi atingido, à medida que permitiu
conhecer a produção de conhecimento internacional relacionada à temática da advocacia do
paciente na enfermagem, proporcionando assim uma aproximação das principais variáveis
envolvidas na caracterização dos artigos e identificar os três eixos que nortearam as
publicações: Implicações da advocacia no fazer da enfermagem; Educação/Empoderamento
como aliada da advocacia em saúde; Barreiras/facilitadores para a advocacia.
Desta forma, os artigos retrataram que as implicações da advocacia no fazer da
enfermagem são bastante diversificadas, geralmente associada a ética no fazer da
enfermagem, o respeito ao paciente e a seus direitos e o estimulo as decisões proativas dos
mesmos sobre as decisões de saúde. Ainda se percebeu como fundamental para a boa pratica
de advocacia a união da equipe multidisciplinar e o apoio dos mesmos na tomada de decisões
em diferentes ambientes como na comunidade, ambientes hospitalares, atividades de
educação em saúde, entre outros.
Observou-se também, no fazer da enfermagem, a estreita relação entre a educação em
saúde e o empoderamento, que tomam força no estimulo a autonomia do paciente nas
decisões sobre seu cuidado, a horizontalidade das relações e as trocas constantes, com a
valorização dos profissionais à autonomia dos pacientes.
No que tange as barreiras para o agir da enfermagem na advocacia dos pacientes
destacou-se principalmente à desunião da equipe, a falta de apoio da instituição e de outros
profissionais quando for o caso, a sobrecarga de atividades e a falta de experiências do
profissional. Quanto às facilidades destaca-se o estimulo a participação ativa do paciente, a
união entre equipe, enfermeira e paciente, o empoderamento dos envolvidos, aprimoramento
dos conhecimentos pelo profissional enfermeiro e satisfação nas suas ações.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM

Por meio desta pesquisa viu-se que o trabalho de advocacia em saúde, exercida pelos
profissionais da enfermagem, é uma ferramenta primordial para que os mesmos possam
desenvolver e assumir posições de autonomia, com o intuito de qualificar o cuidado prestado,
atender as necessidades sociais de saúde, bem como promover uma assistência humanizada.
Acredita-se que os achados deste estudo poderão contribuir para a produção de
pesquisas e conhecimentos em enfermagem, ampliando a compreensão da advocacia do
paciente como um componente ético na pratica do enfermeiro.
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10.3

DA SUSTENTABILIDADE À SUSTENTABILIDADE HOSPITALAR: UMA

REVISÃO DE LITERATURA

Ricardo Cunha dos Santos1; Daniel Pinho Mendes2; Carolina Domingues Hirsch3; Gabriela do
Rosário Paloski4; Helena Heidtmann Vaghetti5; Edison Luiz Devos Barlem6
INTRODUÇÃO: O trabalho da enfermagem, por meio da atuação em hospitais, participa,
toma parte, interage e atua neste cenário de interação e depredação do meio ambiente.
OBJETIVO: Identificar a produção cientifica relacionada sustentabilidade e a
sustentabilidade hospitalar. METODOLOGIA: Empregou-se a Revisão da literatura em
livros e artigos científicos com a finalidade de descobrir, analisar e sintetizar publicações
científicas1 direcionada ao estudo. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Diversos autores2-3-4-5,
delimitam a década de 60 e o início dos anos 70 como o período das discussões mundiais
sobre a crise ambiental relacionadas com o modelo de produção e consumo social, rompendo
a ideia de um planeta composto por recursos ilimitados para a produção com capacidade
superior de absorver os dejetos produzidos. Na década de 60, mais especificamente, em abril
de 1968, um grupo de especialistas das mais diversas áreas reuniram-se na Accademia dei
Lincei, em Roma, com o objetivo de discutir os dilemas e o futuro do homem. A partir deste
encontro, estes estudiosos formaram o Clube de Roma descrito como um Colégio Invisível
por seu caráter informal e internacional. Em suas pesquisas expostas no livro Limites do
Crescimento, os pesquisadores alertaram para o risco do crescimento exponencial, com interrelações da população mundial, poluição, capital, alimentos e consumo de recursos naturais
não renováveis com um prognostico de colapso dos recursos naturais6. A partir deste cenário
de crescimento exponencial, o Clube de Roma, descreve três alternativas para esta
problemática: 1 - o crescimento ilimitado; 2 - limite do crescimento pelo homem e o 3 - limite
pela natureza. Sendo o crescimento ilimitado irrealizável por considerar a escassez de
recursos e a dificuldade de substituição dos recursos não-renováveis, a única alternativa para
o ser humano está na autoimposição de uma limitação do crescimento (equilíbrio) a ação
negativa de realimentação do ciclo do crescimento com um resultado que represente um
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sistema mundial sustentável6. Assim a sustentabilidade aparece como um equilíbrio da
natureza, economia e práticas do desenvolvimento que busca reconciliar o meio ambiente e a
economia. Portanto, o discurso da sustentabilidade busca: proclamar o crescimento
econômico como um processo sustentável, firmado nos mecanismos do livre mercado como
meio eficaz de assegurar o equilíbrio ecológico e a igualdade social4. Esta mudança ocorreu a
partir da inserção da busca pelo equilíbrio nas relações econômicas, ambientais e sociais,
pressionado por uma sociedade cada vez mais preocupada com os efeitos sociais derivados do
custo da produção. Em 1972, a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano,
realizada em Estocolmo, evidenciou a necessidade de ampliar o processo de educação
ambiental frente às problemáticas ambientais, catalisando a criação do Programa Internacional
de Educação Ambiental Unesco/PNUMA e os princípios da fundamentação sobre educação
ambiental, dispostos na Conferência de Tbilisi em 19774. O PNUMA realizou, em Paris, no
ano de 1984, a Conferência Mundial da Indústria sobre Gerenciamento Ambiental, com 514
participantes de 71 países, obtendo um grande avanço nas discussões ambientais com a
colaboração entre governos e indústrias7. Em 1987, a deliberação do relatório produzido pela
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações
Unidas (CMMAD - ONU), liderada por Gro Brundtland, então primeira-ministra da Noruega,
teve papel fundamental na disseminação do conceito de sustentabilidade, que defende o
crescimento econômico sem comprometer as necessidades das futuras gerações2. Entretanto,
este crescimento econômico, que passou pelo desenvolvimento sustentável, deve ser
indissociável da responsabilidade socioambiental das empresas2. No Brasil, a ditadura militar,
imposta na segunda metade da década de 60, contribuiu com a crise ambiental nacional, por
meio da política conhecida como "Integrar para não Entregar", que incentivava a colonização
da Amazônia por grandes projetos agropecuários devastadores8. Nos anos 80, o Brasil seguiu
as tendências mundiais de transformação do enfoque sobre o meio ambiental, resultantes do
processo de institucionalização e regulamentação das questões ambientais, quando a Lei
6.938/81, que estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente - PNMA e a Resolução
CONAMA 001/86, relativizava a obrigatoriedade de Estudo de Impacto Ambiental - EIA,
apresentados como importantes instrumentos legais na gestão ambiental nacional9. Na década
de 90 e inicio do século XXI, a compreensão do desenvolvimento sustentável ampliou-se no
balanceamento da proteção dos recursos ambientais, com o desenvolvimento
industrial/econômico e social e com novas obrigações regulamentadas por políticas nacionais
e acordos internacionais: Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rio 92 - 1992, Carta da Terra - 1997, Protocolo de Kioto - 1997, Pacto
Global - 1999, Metas do Milênio - 2000, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável
(RIO +10), Princípios do Equador - 2002, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento Rio + 20 - 2012(2). A Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 1992, evidenciou a preocupação
com o meio ambiente e a saúde da sociedade, anteriormente descritas no relatório de
Brundtland, focalizando o desenvolvimento sustentável e abrangendo as necessidades de
saúde das populações10. O cuidado com o desenvolvimento sustentável foi observado no
documento, aprovado pela comissão da Conferência do Rio de Janeiro, denominado Agenda
21, que determinou um programa detalhado com o objetivo de direcionar as ações dos países
signatários ao desenvolvimento sustentável7. Este comportamento foi observado nas
organizações (governamentais/industriais) que sofrem e sofreram influência de uma
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valorização de comportamento ecologicamente corretos, qualidade de vida no trabalho,
postura ética e diversidade da força de trabalho que direcionam conceitos, valores, missão e
crenças que integram a cultura organizacional2. Portanto, os indivíduos, por mais
heterogênicos que possam ser, que constituem uma organização, estão ligados a uma dupla
identidade, uma identidade comum global e outra de obediência às regras organizacionais11. O
determinismo interno, as regras, as regularidades, a subordinação dos componentes ao todo, o
ajuste das complementaridades, as especializações, a retroação do todo, a estabilidade do todo
e, nos sistemas vivos, os dispositivos de regulação/controle, a ordem sistêmica, enfim, se
traduzem em imposições11. A sociedade está interligada no processo de mudança de um
modelo de produção de depredação do meio ambiente para um equilibro das
responsabilidades sociais, ambientais e econômicas. CONCLUSÃO: A complexidade das
interações existentes entre as organizações hospitalares e a sociedade demonstrou no
transcorrer desta revisão de literatura a efetiva influência de conceitos sustentáveis imbricadas
nos valores dos hospitais, uma vez que, o pensar e agir está interligado valores emergentes da
sociedade e a preocupação com o meio ambiente. A sustentabilidade hospitalar é uma
realidade na consolidação na forma institucionalizada ou incipiente organização dos hospitais.
CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: Faz-se necessário
promover a consolidação dos valores sustentáveis no pensar e agir dos profissionais de
enfermagem, uma vez que, constituem a maior classe profissional alocados nas organizações
hospitalares.
Descritores: Desenvolvimento Sustentável. Enfermagem. Hospitais Gerais.

REFERÊNCIAS

1 Bento A. Como fazer uma revisão da literatura: Considerações teóricas e práticas. Revista
JA. [Internet] 2012 [cited 2016 abr. 01]; 7(65): 42-4. Available from:
http://www3.uma.pt/bento/Repositorio/Revisaodaliteratura.pdf.
2 Aligleri L, Aligleri LA, Kruglianskas I. Gestão socioambiental: responsabilidade e
sustentabilidade do negócio. 1ª ed. São Paulo: Atlas; 2009.
3 Donaire D. Gestão ambiental na empresa. 2a ed. São Paulo: Atlas; 2010.
4 Leff, E. Saber Ambiental - sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder.
Petrópolis, RJ: Vozes; 2001.
5 Claro PBO, Claro DP, Amâncio R. Entendendo o conceito de sustentabilidade nas
organizações. R. Adm. 2008; 43(4): 289-300.
6 Meadows DH, et al. Os Limites do Crescimento. Lisboa: Publicações Dom Quixote; 1972.
7 Lemos HM. O Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável. Imago Maris. 1993;
1(2).

326

8 Diniz N. O Desafio da Sustentabilidade: um debate sócio ambiental no Brasil. In: Viana
G, Silva M, Diniz N. (Org.). O Desafio da Sustentabilidade: um debate sócio ambiental no
Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo; 2001.
9 Andrade JCS, Marinho MMO, Kiperstok A. Uma política nacional de meio ambiente
focada na produção limpa: elementos para discussão. Bahia análise & dados. 2001; 10(4):
326-32.
10 Minayo MCS. Enfoque Ecossistêmico de Saúde e Qualidade de Vida. In: Minayo MCS,
Miranda AC. (Org.). Saúde e ambiente sustentável: estreitando nós. Rio de Janeiro:
Editora FIOCRUZ; 2002.
11 Morin E. O Método 1: a natureza da natureza. 2a ed. Porto Alegre: Sulina; 2008.

327

10.4

DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS CONCEITUAIS ACERCA DO NAMORO

PELA ÓTICA DE MOÇAS E RAPAZES
Francine Carpes Ramos1; Eduarda de Quadros Morrudo2; Vera Lúcia de Oliveira Gomes3;
Marina Bisio Mattos4.
Introdução: Transformações sociais, culturais e comportamentais vêm acontecendo em
grupos humanos em especial o dos adolescentes, pela vulnerabilidade e necessidade de
romper barreiras. Frequentemente apresentam comportamento peculiar relacionado à
liberdade frente aos protocolos sociais, ocasionando inúmeras formas de se relacionarem
afetiva e socialmente¹. A adolescência é o período compreendido entre a infância e a idade
adulta, segundo a Organização Mundial da Saúde situa-se entre 10 e 19 anos de idade. Muitos
adolescentes têm antecipado essa fase, gerando desafios nos ambientes de convívio social.
Considerando a necessidade de proporcionar uma educação sexual eficaz, desde 2009, o
Ministério da Educação incluiu nos parâmetros curriculares nacionais a abordagem desse
assunto, o que requer preparo dos professores para contemplá-lo satisfatoriamente2. Nesse
sentido, a proposta é de uma orientação não-diretiva, tendo o objetivo levantar
questionamentos, ampliar o conhecimento, bem como dar opções para que o próprio jovem
determine seu caminho. Neste cenário, o enfermeiro deve estar presente, contribuindo e
exercendo papel de educador nas ações do programa, sendo uma delas a orientação sobre
sexualidade, métodos contraceptivos assim como a prevenção de DST’s3. O ambiente escolar
é importante também para a desconstrução de estereótipos de gênero e sexualidade, sendo
espaço de discussão, tanto com os adolescentes quanto com seus responsáveis. Questões
culturais ainda se mostram arraigadas entre os adolescentes. Nesse sentido, muitos atribuem
ao Homem o papel de provedor cabendo à Mulher apenas gerar e cuidar da família. Para os
jovens essa é a natural divisão de trabalho. Eles ignoram que os comportamentos feminino e
masculino são construídos pela sociedade. Cabe enfatizar que esse distorcido entendimento
dos adolescentes acerca de gênero e sexualidade torna visível outras vulnerabilidades desse
grupo que atribui apenas à mulher a responsabilidade pela anticoncepção4. Por outro lado,
alguns comportamentos femininos, como carregar preservativo, são censurados pela
sociedade em geral e pelos homens que rotulam essas mulheres como fáceis. Tais
incoerências precisam ser debatidas em diferentes espaços. No ambiente familiar esses e
outros valores são transmitidos e fortemente enraizados, entre eles crenças, mitos e os
costumes necessários para a vida em sociedade. Para que esse diálogo seja efetivo a família
deve se manter atualizada, procurar apoio de profissionais de saúde e estar aberta a novas
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orientações5. Com este estudo acredita-se contribuir para o desencadeamento de um diálogo
mais efetivo entre adolescentes, família e profissionais, buscando-se elucidar termos que
podem estar sendo utilizados com significados diferentes e ocasiorem interpretações distintas.
Objetivo: Compreender os diferentes significados que o conceito de namorar tem para moças
e rapazes. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, para o
qual foram convidados a participar adolescentes com 18 anos, que frequentavam um curso
pré-vestibular do município do Rio Grande/RS. Os dados foram coletados no período entre
março a maio de 2015, por meio de entrevistas semiestruturadas. Da entrevista foi selecionada
a questão: para você o que significa namorar? A análise dos dados foi efetuada por meio da
técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Com essa técnica o pensamento de um grupo
torna-se um discurso individual7. Para construir o DSC parte-se do material verbal coletado,
selecionam-se as Expressões-Chave, que correspondem aos trechos que melhor descrevem as
respostas; e as Ideias Centrais que são fórmulas sintéticas que expressam o sentido do
depoimento. O DSC é escrito na primeira pessoa do singular, parecendo que uma só pessoa
fala pelo grupo6. Para generificar os discursos, as falas foram identificadas pelas letras “F” de
feminino e “M” de masculino. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa na
Área da Saúde - CEPAS da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, sob parecer
nº187/2014. Resultados e discussão: Participaram do estudo 16 adolescentes. Desses dez
eram do sexo feminino e seis do masculino. Para a questão norteadora, “para você o que
significa namorar?” Foi possível apreender as seguintes IC e DSC respectivamente: IC - O
namoro é uma relação duradoura de compromisso, exclusividade e intimidade. DSC
“Namoro é algo mais sério. Eu fico com a pessoa que estou afim ou que gosto muito, que
curte as mesmas coisas que eu, vou ficando e se o guri pedir, se transforma em namoro. É
algo que dura mais, um relacionamento sério. Tem um compromisso com a pessoa, e tem que
trocar o status do relacionamento nas redes sociais. É uma relação mais madura, de
exclusividade e que acaba tendo mais intimidade. Apresento o guri para os meus pais, vamos
um na casa do outro. Fazemos tudo juntos, falamos o dia todo no telefone, temos regras de
sempre sair juntos ou de avisar quando for sair só com os amigos e horário para voltar.
Porém, muitas vezes, essas regras e limites entre o casal tornam o namoro chato, cansativo.
Porque não poder sair a hora que quer, tem que ficar sempre grudado, não pode conversar
com todo mundo por causa de ciúme” (DSC F). O foco dado pelas moças nesse discurso está
em consonância com o descrito na literatura, por meio da qual se apreende que o namoro é
visto, em nossa cultura, como uma relação afetiva constante e duradoura, tendo compromisso
como o elo e a afetividade sempre presente7. Para os adolescentes ele também é visto como
consequência de um ato contínuo e repetitivo do “ficar”1. Além disso, verificou-se que para as
informantes desse estudo o início do namoro depende do pedido do rapaz, é ele quem toma a
iniciativa, que age para que o namoro se concretize. Outro fator importante para a
oficialização do namoro é a mudança de status do relacionamento nas redes sociais. Por outro
lado, as moças mencionam que regras, cerceadoras da liberdade, são negativas para o
relacionamento e exemplificam citando o ciúme como elemento desencadeador do controle.
Para os rapazes a idéia central limita-se ao cerceamento desencadeado pelo namoro. IC
Namorar é ficar preso. “Namorar é ficar preso. Ter compromisso sério com a guria, ir na
casa, fazer tudo junto, ficar sempre junto, naquele “grude”. É ficar sério com alguém, firmar
compromisso” (DSC M). Observou-se que os rapazes forneceram menos subsídios para a
construção do discurso, resultando em um texto mais curto e objetivo. Nesse sentido, parece
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que eles têm mais dificuldade para expor suas opiniões, principalmente ao falar sobre suas
relações afetivo-sexuais4. Percebeu-se que para os rapazes o namoro também é considerado
um compromisso sério, destacando que namorar diminui a liberdade8. Conclusão: Percebemse pequenas diferenças na concepção de namoro para moças e rapazes, provavelmente,
relacionadas à forma de verbalizar. Enquanto as moças detalham mais suas idéias e
apresentam exemplos, os rapazes são mais objetivos. O que há de comum é que para ambos o
namoro representa compromisso sérios e permite maior intimidade. Essa percepção representa
um alerta à equipe de saúde, que necessita problematizar aspectos referentes à sexualidade, a
importância da individualidade e liberdade dentro das relações afetivo-sexuais, bem como
potencializar as ações de saúde para esse público. Contribuições/implicações para a
Enfermagem: Trabalhar com adolescentes requer do enfermeiro uma visão abrangente do
processo de adolescer, bem como das normas que regem os relacionamentos dos jovens, só
assim, serão compreendidas e atendidas demandas desse grupo populacional. Geralmente,
adolescentes de ambos os sexos, apresentam demandas específicas de saúde, especialmente no
que se refere às questões sexuais e reprodutivas. Nesse sentido, o espaço dos serviços de
saúde pode se configurar como acolhedor, se contar com uma equipe que saiba entender as
peculiaridades do adolescente e criar estratégias para ampliar a discussão sobre projeto de
vida, incluindo os prazeres e responsabilidades de moças e rapazes em suas relações afetivosexuais.
Descritores: Adolescente. Enfermagem. Identidade de gênero.
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10.5

ERROS

DE

MEDICAMENTOS

CONHECIDOS

E

VIVENCIADOS

POR

TRABALHADORES DE ENFERMAGEM E AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS
FRENTE AOS MESMOS
Cristiane Martins da Rocha1; Giovana Calcagno Gomes2; João Batista da Silva Maciel3;
Daiani Modernel Xavier4; Gabriela de Oliveira Benites 5, Karoline do Pinho Martins6
INTRODUÇÃO: Um dos problemas enfrentados pela equipe de enfermagem é a possibilidade
de erros na administração de medicamentos em pacientes. Tal fato coloca o paciente em risco,
fragilizando sua segurança, podendo causar-lhes danos ou, até mesmo, levá-lo à morte, ou seja,
um evento adverso. Errar é uma situação característica inata do ser humano. Contudo, entender e
identificar a incidência, os elementos expostos e os resultados dos erros, assim transformando-os
em uma chance de acerto, é uma maneira para a construção de um modelo de saúde seguro e de
qualidade1. OBJETIVO: Conhecer os erros de medicamentos vivenciados por trabalhadores de
enfermagem e as providências tomadas frente aos mesmos. METODOLOGIA: Realizou-se
em 2014 uma pesquisa exploratória, descritiva de cunho qualitativo de um Hospital
Universitário (HU) do Sul do Brasil. Participaram do estudo nove enfermeiras. A coleta de
dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada com cada participante. Os dados
foram analisados pela técnica de Análise de Conteúdo. Foram respeitados os princípios éticos
da Resolução 466/12, CEPAS nº45/2014. RESULTADOS: Quanto aos tipos de erros de
medicação conhecidos e vivenciados pelos profissionais participantes do estudo referiram
que um dos erros é em relação à diluição dos medicamentos. Referiram que quando a
medicação é diluída num volume errado, a dose da medicação a ser administrada pode ser
maior ou menor a realmente prescrita. Pode ocorrer do volume de medicação diluída ficar no
equipo da bureta e não ser infundido, caso não passe soro purto após a administração.
Referiram que este erro pode ocorrer também por se sentirem confiantes e seguros na
administração dos medicamentos. Referiram que podem haver erros devido às diferentes
apresentações dos medicamentos adquiridos pela farmácia do hospital. Tal fato faz com que
as medicações sejam diluídas em diferentes volumes, podendo confundir os profissionais.
Quando precisam administrar doses muito pequenas de medicamentos, pode ocorrer erro
durante o seu fracionamento. Referiram que um dos erros que podem ocorrer na
administração de medicação é a troca de medicamentos a serem administrados, justificam tal
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fato por terem que preparar medicamentos com rótulos e ampolas muito parecidas. Referiram
também que, geralmente, há uma desatenção dos profissionais ao pegar a medicação do Box
do paciente ou do carro de urgência. Podem também ocorrer erros na via de administração de
medicamentos. Tais erros são muito graves, pois podem por em risco a vida dos pacientes.
Citaram, também, a falta de cuidado ao não testar o acesso venoso antes da administração da
medicação, podendo causar lesões teciduais severas, causar a obstrução da PIC (cateter de
inserção periférica) por não cuidarem o tipo de medicação e velocidade da infusão, levando á
necessidade da punção de um novo acesso venoso. A troca de pacientes foi citada por três
participantes do estudo como um dos erros possíveis de ocorrer durante a administração de
medicamentos, principalmente quando têm o mesmo nome e estão na mesma enfermaria.
Quanto aos erros na administração de medicamentos vivenciados pelos participantes do
estudo verificou-se que os erros na administração de medicamentos são mais comuns do que
se imagina. Acreditam que a maioria dos erros ocorre por desatenção dos profissionais na
hora do preparo e administração de medicamentos. Preocupam-se que o erro não cause danos
irreversível ao paciente, não sendo de maior gravidade. Referiram que quando um colega erra,
todos se sentem responsáveis pelo erro. Reforçaram a necessidade de, frente ao erro,
comunicarem imediatamente de forma a poder reverter ou minimizar os danos decorrentes do
erro. Quanto às providências tomadas frente aos erros referiram que, em caso de
medicação administrada no paciente errado esse fica sob avaliação constante da equipe no
sentido de verificar a ocorrência de algum evento adverso. A chefia imediata é comunicada
frente ao erro e a enfermeira de plantão verifica como reverter os danos ou administrar as
sequelas ocasionadas pelo erro. No caso de administração de uma medicação alterada o
médico foi comunicado e a medicação foi analisada pelo laboratório de análises clínicas para
avaliar os riscos que o paciente tenha sido submetido e poder determinar as ações para poder
minimizá-los. Quando ocorre um erro verifica-se a preocupação da equipe em discutir acerca
do mesmo para chamar atenção e todos passarem a observar e ter mais cuidado na
administração de medicamentos. Uma das participantes do estudo referiu a preocupação de
registrar o erro no prontuário do paciente, pois caso este tenha alguma consequência, o que ela
considerou uma iatrogênia, saiba-se o que aconteceu e como proceder. DISCUSSÃO: Nesse
contexto, sobre erros de medicação os enfermeiros do presente estudo mostraram-se
comprometidos com os cuidados que devem ser atribuídos a todo o processo de administração
de medicação, que se inicia na prescrição médica e se finaliza na avaliação após a
administração dos medicamentos. Os erros de medicação acontecem em decorrência de uma
sucessão de acontecimentos que ocorrem em um plano mal elaborado. Não se pode atribuir o
acontecimento de um erro somente ao comportamento equivocado da pessoa, é necessário
levar em conta os vários fatores que induziram ao erro como: conhecimento falho sobre as
medicações a serem administradas, falhas na memória, erros de transcrição, falha na
conferência de doses, falhas com dispositivos de infusão, falhas no monitoramento do
paciente, falhas na conservação e dispensação dos medicamentos e falta de padronização de
medicamentos2. CONCLUSÕES: o enfermeiro preocupa-se com a questão do erro de
medicação e percebe que a educação permanente da equipe, a experiência dos profissionais e o
comprometimento da equipe, são fatores que podem diminuir sua ocorrência. Com isso propicia a
reflexão e conscientização dos profissionais de enfermagem acerca da segurança do paciente
quanto à administração de medicamentos, e contribui dessa forma para realização de práticas
seguras e humanizadas no ambiente do cuidado. CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA
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A ENFERMAGEM: Acredita-se propiciar a reflexão e conscientização dos profissionais de
enfermagem acerca da necessidade da prevenção de erros de medicação e o conhecimento das
providências a serem tomadas frente aos mesmos como forma de garantir a segurança do
paciente quanto à administração de medicamentos, garantindo práticas seguras e humanizadas
no ambiente do cuidado.
Descritores: Segurança do paciente. Criança. Erros de medicação. Enfermagem
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10.6

EXAMES LABORATORIAIS E A PRÁTICA CLÍNICA DO ENFERMEIRO:

BREVE REFLEXÃO.
Fabiani Weiss Pereira1; Liziani Iturriet Avila2; Jordana da Fonseca Gautério3; Tania Cristina
Schafer Vasques4; Pâmela Kath de Oliveira Nörnberg5.
INTRODUÇÃO: O ato da solicitação e interpretação de exames laboratoriais pelo
enfermeiro ainda é considerado um assunto pouco discutido e explorado na formação
acadêmica, tendo em vista que não é visualizado como uma atribuição do enfermeiro1. Apesar
disso, esses exames fornecem dados importantes sobre o estado do paciente e auxiliam na
prática clínica por meio da identificação do diagnóstico, no monitoramento do tratamento e
prognóstico2. Dessa forma, é essencial a formação desses profissionais levando em
consideração essa questão, pois o exercício da enfermagem é um processo complexo que
exige o domínio, conhecimentos e habilidades que serão desenvolvidas em diversos espaços
seja em âmbito hospitalar ou na Rede de Atenção Básica. Evidencia-se que o conhecimento
científico é essencial para o desenvolvimento de uma assistência de qualidade permeada na
aplicação da teoria na prática assistencial. O enfermeiro que demonstra ter o conhecimento
científico conquista credibilidade, confiabilidade, respeito e consegue coordenar melhor o
trabalho da equipe de enfermagem, propiciando uma assistência de qualidade, eficiente, eficaz
e segura ao paciente3. Nesse sentido questiona-se: os enfermeiros visualizam, como parte de
sua atuação, a solicitação, a leitura e interpretação de exames? Como é realizada a
apropriação desse conhecimento para o desenvolvimento de uma boa assistência de
enfermagem com maior resolubilidade e eficácia? A relevância desse estudo se refere à
promoção e estímulo de uma assistência de qualidade e para que ela ocorra exige-se do
enfermeiro um conhecimento básico de exames de rotina, uma vez que para interpretá-los ele
precisa compreender as terminologias, o propósito, os valores, os resultados normais do teste,
a história e a avaliação com a finalidade de identificar situações que possam afetar a saúde do
paciente2. OBJETIVO: Refletir acerca da importância do conhecimento do enfermeiro sobre
exames laboratoriais de rotina e complementares em sua prática clínica. METODOLOGIA:
Foi realizada uma reflexão, a qual se fundamenta em formulações teóricas aprofundadas
acerca de uma temática específica4. Nesse contexto, reflete-se sobre a importância do
conhecimento do enfermeiro sobre exames laboratoriais de rotina e complementares em sua
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prática clínica. A presente reflexão apresenta como subsídios teóricos, além da Lei do
Exercício Profissional que respalda a prática de enfermagem, também a Resolução nº
317/2007 do COFEN que regulamenta as ações do enfermeiro na requisição de exames e
artigos científicos nacionais e atuais acerca da temática de exames laboratoriais. A busca por
artigos para subsidiar a reflexão acerca da temática ocorreu de forma livre em periódicos
contidos na Biblioteca Virtual de Saúde. Ao realizar as buscas, poucos estudos foram
encontrados acerca dessa temática. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Atualmente a leitura e
interpretação de exames de rotina (hemograma [eritrograma e plaquetograma]; leucograma;
dosagem de lipídios séricos; EAS [exame de urina tipo I]; parasitológico de fezes) e
complementares (gasometria; análises laboratoriais no pré-natal de baixo risco;
citopatológico), além de suas solicitações, são práticas comuns no cotidiano de enfermeiros2
ações essas que tem respaldo legal e estão contidas na lei do exercício profissional (lei
7.498/1986) e em portarias emitidas pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)
resolução nº 195/97, nº 271/2002 e, atualmente, a que vigora se refere à resolução nº
317/2007 que, conforme ao que já ocorria na nº 195/97, estabelece a solicitação desses
exames apenas dentro dos programas de saúde pública do Ministério da Saúde e da rotina
aprovada pela instituição de saúde, sendo que a solicitação de exames fora dessas hipóteses
poderá caracterizar o exercício irregular da medicina5. Com a promulgação de resoluções há o
respaldo para a prática do enfermeiro que aliado ao seu conhecimento adquire mais autonomia
para a tomada de decisões. Porém não basta apenas ter o conhecimento e respaldo legal da
solicitação de exames e interpretação desses, é preciso ir além, é preciso se apropriar desse
conhecimento e dessa atividade que deve ser visualizada como uma atribuição do enfermeiro,
buscando compreendê-la para poder utilizá-la de maneira a propiciar uma melhor
identificação de medidas que visem uma contribuição para a população na promoção da saúde
e prevenção de doenças, principalmente1. Nesse contexto é necessário que esse possua
conhecimentos científicos que garantam a ele um bom desenvolvimento e interpretação dos
exames, já que sem o conhecimento não há subsídios para prática clínica eficaz, com
assistência resolutiva e condizente com as ocorrências reais e potenciais que podem estar
relacionados aos resultados dos exames. Sabe-se que o enfermeiro é reconhecidamente um
agente de transformações das condições de vida, e necessita realizar o cuidado com
planejamento e de modo sistematizado para que possa atuar de modo preciso e eficaz nos
diversificados espaços e com as diferentes populações nos processos de saúde-doença, assim
como no bem estar da coletividade2. Dessa forma, refletir sobre a importância do
conhecimento do enfermeiro sobre exames laboratoriais de rotina e complementares em sua
prática clínica é essencial, pois é necessário que esses profissionais estejam engajados e se
sintam responsáveis, interpretar exames faz parte da atuação do enfermeiro e merece atenção
durante a formação e após essa, por meio da educação permanente. Diante dessa atividade de
interpretação de exames o enfermeiro pode adquirir subsídio para a aplicação de intervenções
acerca das várias patologias. Por exemplo, ao saber interpretar um hemograma, um dos
exames complementares mais solicitados, o enfermeiro pode avaliar com eficácia os
parâmetros e fazer correlação com o quadro clínico/patológico do paciente possibilitando uma
conduta e assistência de enfermagem adequadas de acompanhamento de patologias como, por
exemplo, nas alterações do eritrograma em relação a oligocitemia, ou seja, a diminuição do
número de hemácias que pode ocorrer devido a uma anemia ou a enfermidades de evolução
crônica como a doença de Hodgkin e outros linfomas2. Enfatiza-se a necessidade de reflexão,
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principalmente em âmbito de formação acadêmica, acerca do ensino e estímulo à prática
associada ao conhecimento na leitura de exames de rotina e complementares, para que essa
prática esteja imbricada no cotidiano de trabalho dos enfermeiros e possa servir de subsidio
para a sua pratica clínica, facilitando o trabalho e desenvolvendo uma assistência de
enfermagem com qualidade e resolubilidade. O trabalho em equipe é essencial, e nesse
sentido a enfermagem deve estar em conjunto com as outras profissões, mas não necessita
necessariamente esperar questões que podem ser resolvidas de imediato, assim ao solicitar um
exame ou ao interpretá-lo o enfermeiro pode solucionar questões sem necessitar da espera
médica, com possibilidade de intervenção precoce e diminuição do tempo de possível
tratamento do paciente. Atentando para as questões éticas e de responsividade, pois a
realização destes deverá estar embasada em uma necessidade, não devendo ser feita de
maneira indiscriminada1. É emergente a necessidade de refletir e a partir das reflexões, por em
prática o domínio da interpretação de exames, que como já explicitado, pode ser adquirido a
partir da academia. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES/ IMPLICAÇÕES DA
ENFERMAGEM: Inúmeros são os benefícios que a interpretação de exames de rotina e
complementares podem ofertar a saúde e bem-estar de pacientes, e essa atividade configura-se
em um cuidado de enfermagem que necessita estar no rol de atividades de ensino ofertadas na
graduação, bem como nas rotinas assistenciais por meio da educação permanente já que ao
refletir acerca da importância do conhecimento do enfermeiro sobre esses exames em sua
prática clínica, pode-se observar o quão essencial é esse conhecimento e o quanto ele
necessita estar alicerçado em cada enfermeiro. Portanto o que se espera é que haja capacitação
permanente para conhecer melhor sobre exames laboratoriais, bem como realizar intervenções
possíveis e necessárias para atuar mais ativamente e no contexto da graduação, para que os
futuros enfermeiros estejam aptos para o bom desenvolvimento do exercício da profissão.
Descritores: Enfermagem. Conhecimento. Cuidados de enfermagem.
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10.7

EXPECTATIVAS E PROJETOS DE VIDA DE ADOLESCENTES USUÁRIOS DE

DROGAS

Simone Quadros Alvarez1; Giovana Calcagno Gomes2; Paula Veleda Santana3; Fabiele Dias
Dresch4
INTRODUÇÃO: A dependência química na adolescência é um problema que vem
mobilizando o sistema de saúde, ganhando visibilidade devido à complexidade na sua
solução. Por ser uma doença de recuperação sofrida e dolorosa, os usuários de drogas lícitas
ou ilícitas geralmente tornam-se dependentes químicos, requerendo muita força de vontade e
auxílio para sua superação. Apesar de usuários adolescentes possuem expectativas e projetos
de vida que precisam ser incentivados pelos profissionais da saúde como estímulo a sua
recuperação. OBJETIVO: Conhecer as expectativas e projetos de vida de adolescentes
usuários de drogas atendidos no CAPSad. METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa
com abordagem qualitativa realizada no Centro de Atenção Psicossocial para usuários de
álcool e outras drogas (CAPSad), do município do Rio Grande/ RS, com oito adolescentes
usuários de drogas atendidos no serviço. Os dados foram coletados por meio de entrevistas
semiestruturadas e analisados pelo método de Discurso do Sujeito Coletivo. Todos os
preceitos da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Ética em Saúde para a pesquisa com
seres humanos foram levados em consideração. O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética
em Pesquisa na Área da Saúde (CEPAS) sendo aprovado sob número 34/2012. Após o
parecer favorável deste comitê, deu-se início à coleta de dados. RESULTADOS: Apesar do
adolescente usuário de drogas ter diversos aspectos de sua vida interrompidos pela
dependência química, a maioria possui várias expectativas e projetos de vida no sentido de
retomar o seu viver sem drogas. A principal expectativa destes adolescentes foi retomar os
estudos. Outra expectativa dos adolescentes evidenciadas no estudo é arrumar um emprego e
ter uma profissão. Através deste referem poder preencher seu tempo, construir uma família,
tornar-se motivo de orgulho para seus pais e mudar sua história de vida.No entanto,
apresentam-se conscientes da dificuldade de atingir estas expectativas, tendo em vista sua
história de vida com a dependência química. A busca por assistência no CAPS ad, apresentase para o adolescente como a possibilidade de realizar um tratamento e parar de usar drogas.
Têm a expectativa de se desintoxicar de forma a se reinserir na sociedade, reconquistando a
confiança e respeito das pessoas com quem convive. Os adolescentes mais novos que
participaram do estudo têm expectativas ingênuas acerca do futuro, mostrando-se ainda com
características infantis e pensamento mágico acerca da vida. Apesar da baixa escolarização,
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acredita-se que se os mesmos retomarem seus estudos e pararem de usar drogastenham
condições de tornarem seus sonhos que hoje parecem utópicos, em projetos capazes de serem
atingidos. No entanto, verificou-se que alguns adolescentes não possuem expectativas para o
futuro e projetos de vida. Referiram inclusive como uma expectativa, viver um pouco mais.
Pelo menos passar dos 18 anos de idade, pois, estão cientes que muitos usuários de drogas
adolescentes, são mortos pela polícia ou por traficantes e temem que o mesmo ocorra consigo.
DISCUSSÃO: A escola é um ambiente propício para que o estudante forme uma maneira de
viver saudável, estando envolvidos os padrões cognitivos, emocionais, afetivos, culturais,
comportamentais e sociais do indivíduo, os quais ajudam o adolescente a ter uma resistência
ao consumo de drogas, diminuindo tal risco. Deste modo, a escola tem um papel vital como
fator protetor, no desenvolvimento psicossocial das crianças e adolescentes1. Para que a
escola seja um fator protetor contra o consumo de drogas é importante que se criem redes de
apoio com os pais, alunos e professores, onde se fortaleçam os hábitos saudáveis dos
estudantes. A promoção da saúde escolar deve ter os seguintes princípios: articulação entre os
setores da saúde e educação para estabelecer programas de trabalho; construção de uma
perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar; compreensão da realidade; e desenvolvimento
de grupos de alunos, famílias e docentes1. Em estudo com adolescentes, estes avaliam as
relações com quem vivem como boas e muito boas, condições que associadas ao viver com a
família, principalmente com ambos os pais, constituem fatores de proteção, já que dispõem de
apoio familiar aberto para a individualização do adolescente, permitindo desenvolvimento
saudável, uma vez que se percebem como parte importante e necessária no contexto da
família2. Estudo aborda que o encaminhamento de adolescentes usuários de drogas para
tratamento como uma medida específica de proteção, estabelecendo seu direito e prioridade
em receber atendimento. Toda criança ou adolescente nessa situação deve “receber
orientação, apoio e acompanhamento temporários; requisição de tratamento médico,
psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, ou inclusão em programa
oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos”3.
Essas medidas também são aplicáveis aos pais ou responsáveis e são atribuições do Conselho
Tutelar4. A construção identitária nesta fase transcende apenas a questão das crises e rupturas,
aparecendo também como um momento de vulnerabilidade e fragilidade em relação ao social.
Esse quadro faz com que tenhamos que estar muito atentos aos fatores de risco e proteção dos
adolescentes em relação ao uso indevido de drogas, não apenas na família, mas também no
interior da escola, a qual aparece com lugar de destaque enquanto fator de formação e de
socialização dos adolescentes. Neste sentido, também os professores ocupam importante
papel dentro de uma visão sistêmica de desenvolvimento da personalidade, pois estamos
trabalhando com sistemas que englobam não só o adolescente, sua família e amigos, mas
também outros grupos de inserção social, nos quais a escola e os professores desempenham
um importante papel. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) exige um tratamento
diferenciado para as crianças e adolescentes que, enquanto seres em formação, demandam
cuidado e orientação5. Observa-se que a violência, em todas as suas manifestações, vitimiza
particularmente os grupos mais fragilizados de camadas sociais, como mulheres, crianças e
adolescentes. Apesar da constante insistência na necessidade de reformas institucionais
voltadas para questões como o trabalho escravo, a violência contra crianças e adolescentes, o
aumento no número de meninos e meninas em situação de rua, a exploração sexual comercial
de crianças e adolescentes, a discriminação racial e de gênero, ou a ampliação do mercado de
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drogas, percebe-se que a estrutura de desigualdades e injustiças vigente ainda é mais forte,
resultando na permanente reprodução dos mecanismos da violência. CONCLUSÃO: Que a
adolescência é uma etapa vulnerável, onde o jovem enfrenta mudanças pessoais, familiares e
sociais. Dessa forma a família, os professores e os profissionais da saúde precisam saber
como lidar com os conflitos vividos pelos adolescentes de forma a fornecer suporte com
vistas a minimizá-los. Torna-se imperativo investir em programas de orientação para pais,
com a finalidade de instrumentalizá-los para poderem lidar de forma mais adequada com seus
filhos adolescentes, auxiliando-os a fornecer orientações mais precisas que sirvam de
referência frente a situações que necessitem de reflexão e tomada de decisões.
CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM: nesta faixa etária tornase indispensável à prevenção ao uso indevido de drogas, a qual apresenta-se como uma
importante tecnologia a ser utilizada na promoção do cuidado de enfermagem tendo que ser
dominada pelos profissionais e explorada com vistas a realização da educação em saúde, com
ênfase na promoção e recuperação da saúde de indivíduos e grupos sociais.
Descritores: Adolescência; Enfermagem; Dependência química; Usuário de drogas.
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10.8

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: O USO DA CAIXA DA VERDADE

Jaqueline Rodrigues Dutra1; Denize Gonzalez da Silveira2; Laís Farias Juliano3; Lúcia Verônica
Lena Kucharski4; Tamara Avila Rios5; Edaiane Joana Lima Barros6
Introdução: O ambiente hospitalar abriga muitos microorganismos patogênicos, ou seja,
capazes de causar doenças. Eles vivem na superfície e no interior do corpo dos profissionais
de saúde, de outros funcionários do hospital, de visitantes e dos próprios pacientes, são
espalhados por todo ambiente hospitalar. É a causa mais comum de infecção nosocomial, ou
seja, infecção adquirida no interior do hospital e a técnica mais eficaz para evitar infecções no
ambiente hospitalar é a lavagem das mãos¹. No sentido de desencadear a conscientização
acerca da higiene de mãos nos serviços de saúde, faz-se necessário o uso de tecnologias
educativas. A lavagem de mãos é a medida individual mais simples e menos dispendiosa para
prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde²,3. Com vistas à
segurança do paciente, a higienização das mãos tem por finalidade a remoção de sujidade,
suor, oleosidade, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão de
infecções veiculadas ao contato; prevenção e redução das infecções causadas pelas
transmissões cruzadas. O termo “higienização das mãos” engloba a higienização simples, a
higienização antisséptica, a fricção antisséptica e a antissepsia cirúrgica das mãos, sendo que a
higienização correta depende da duração da técnica empregada, utilizando-se: água e sabão,
preparação alcoólica ou antisséptica, não sendo substituída pelo uso de luvas³. Utiliza-se água
e sabão quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros
fluidos corporais, ao iniciar o turno de trabalho, após ir ao banheiro, antes e depois das
refeições, antes de preparo de alimentos, antes de preparo e manipulação de medicamentos. Os
cinco momentos de higiene de mãos, como: 1) antes do contato com o paciente, 2) após o
contato com o paciente, antes de realizar procedimentos assistenciais/ manipular dispositivos
invasivos, 3) antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram
preparo cirúrgico, ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o
cuidado ao paciente, 4) após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente
próximas ao paciente, 5) antes e após remoção de luvas e outros procedimentos como, por
exemplo, a manipulação de invólucros de material estéril4. E, o uso de antisséptico destina-se
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à higienização antisséptica das mãos o qual abrange casos de precaução de contato
recomendados para pacientes portadores de microrganismos multirresistentes e nos casos de
surtos e a degermação da pele que diz respeito ao pré-operatório, antes de qualquer
procedimento cirúrgico (indicado para toda equipe cirúrgica), antes da realização de
procedimentos invasivos. Essa técnica é igual àquela utilizada para higienização simples das
mãos, substituindo-se o sabonete comum por um associado a antisséptico tendo o mesmo
tempo de duração de 40 a 60 segundos, enquanto a preparação alcoólica, de 20 a 30
segundos5. A técnica de higienização simples das mãos é realizada de forma adequada quando
as mãos são friccionadas em todas as suas faces, espaços interdigitais, articulações, unhas,
extremidades dos dedos e punhos2. Objetivo: refletir acerca do uso da caixa da verdade, como
tecnologia educativa, com vistas à conscientização para a higienização das mãos no controle
da infecção hospitalar. Metodologia: relato de experiência com abordagem qualitativa, acerca
do uso de uma tecnologia educativa, a caixa da verdade, no processo de educação permanente
em saúde, no período de 2015 a 2016, no Serviço de Educação Permanente no Hospital
Universitário do Rio Grande Dr. Miguel Riet Corrêa Jr./ EBSERH. O método está pautado no
uso da caixa da verdade que se constitui de uma caixa confeccionada em madeira, totalmente
escura e possui uma luz negra em seu interior e dois orifícios em cima e em um dos lados,
além de um tubo de tinta invisível. Resultados: No Serviço de Educação Permanente do HU
FURG EBSERH foram realizadas ações, como sensibilização no dia mundial de higiene de
mãos, acolhimento de acadêmicos/ profissionais/usuários, visita às unidades assistenciais e
escolas com a dinâmica da higiene de mãos. No sentido de despertar a necessidade da higiene
das mãos e sua importância no cotidiano social e do cuidado e, com isso, evitar as infecções
hospitalares e outras, por meio do uso de tecnologias educativas como o uso da caixa da
verdade, distribuição de folders explicativos e frascos contendo álcool gel. A dinâmica
consiste em higienizar as mãos com o produto que contém um reagente (tinta invisível), ao
colocar as mãos dentro da caixa, são reveladas, por meio de pontos fluorescentes, quais áreas
não foram “higienizadas adequadamente”, ou seja, revela sujidades que são imperceptíveis a
olho nu. Para a população do hospital foi abordada principalmente a higienização simples,
devido ao grande número de pessoas e o curto espaço de tempo. O interessante é que não
apenas os funcionários participam, mas estudantes, familiares de pacientes e outros usuários
que ali se encontram, podem ouvir orientações e receber o material a respeito da higienização
das mãos. A ideia é que os profissionais e a população precisam refletir sobre a eficácia e o
tempo gasto para o procedimento de higienização das mãos em seu cotidiano com a principal
finalidade a prevenção de infecção nos ambientes, em especial o hospitalar. Discussão:
Higiene de mãos não é um ato para si, mas é um cuidado com o próximo. É fundamental que a
população, tanto de profissionais quanto de usuários, contribua de alguma forma na prevenção
de infecções nosocomiais, culminando na diminuição do tempo de internação, por meio da
higiene correta das mãos, as quais podem ser focos de transmissão cruzadas de
microorganismos. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de colaboração das universidades
no desenvolvimento de novos estudos para aumentar o conhecimento sobre a temática e com a
finalidade de incorporação de novos projetos pedagógicos que vislumbrem uma nova forma de
ensinar esta importante medida nos cursos da área de saúde, contribuindo com a formação de
profissionais conscientes e acarretando uma possível mudança no comportamento destes4.
Conclusão: Diante disso, a realização da dinâmica não é um processo apenas transferência de
conhecimentos, mas oportunidades de construção, em que os sujeitos que participam se
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percebem multiplicadores do conceito ligado ao tema higiene de mãos, impactando-os com
vistas à aplicabilidade no cotidiano social e do cuidado. Implicações/contribuições para
enfermagem: A enfermagem atua de forma direta e indireta na assistência e por representar,
na maioria das instituições de saúde, o maior percentual de trabalhadores, faz-se
imprescindível sua atuação de forma a prevenir e controlar infecções e neste contexto a
higiene de mãos tem um papel essencial4. Assim, o uso de tecnologias educativas que
orientem os profissionais à reflexão acerca desse tema, com vistas à mudança de práticas,
como o uso da caixa da verdade, implica para a Enfermagem repensar, construir e sistematizar
suas ações no sentido de que a higiene de mãos é um procedimento simples, mas fundamental.
Descritores: Desinfecção das mãos. Educação Permanente. Enfermagem.
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10.9

O MÉTODO DO ESTUDO DE CASO: UTILIZAÇÃO NA PESQUISA EM

ENFERMAGEM

CASE STUDY OF THE METHOD: USE IN RESEARCH IN NURSING
Vânia Dias Cruz1; Silvana Sidney Costa Santos2; Simoní Saraiva Bordignon3; Flávia Seles
Oliveira4; Paola de Oliveira Camargo5
Resumo: Objetivo: identificar a utilização do método estudo de caso nas teses de
enfermagem brasileiras. Metodologia: pesquisa documental, realizada entre outubro e
novembro de 2013, com 12 teses que utilizaram o estudo de caso captadas no último catálogo
“Informações sobre pesquisas e pesquisadores em Enfermagem” da Associação Brasileira de
Enfermagem e do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem (CEPEn), publicado em
2012. Realizou-se a análise textual discursiva dos dados. Resultados: Houve predomínio de
defesas em São Paulo e no ano de 2011. Na coleta de dados destacou-se a utilização de
entrevista, documentos e observação. Na análise de dados sobressaiu o discurso, o conteúdo e
a hermeneutica-dialética. A administração em enfermagem constituiu a área de concentração
mais investigada e as principais contribuições para a prática de enfermagem/saúde foram
referentes ao planejamento da assistência de enfermagem. Conclusão: Esse artigo pode servir
de subsídio para estudantes e pesquisadores que tenham interesse em utilizar o estudo de caso.
Descritores: Pesquisa qualitativa. Análise de dados. Enfermagem.
Abstract: Objective: To identify the use of the study case method in Brazilian nursing
theses. Methodology: Documentary survey, conducted between October and November
2013, with 12 theses which used the case study captured in the latest catalog "Information on
research and researchers in Nursing" the Brazilian Association of Nursing and the Centre for
Studies and Research in Nursing (CEPEn), published in 2012. We conducted the discursive
textual analysis of the data. Results: There was a predominance of defenses in São Paulo in
2011. In the data collection highlighted the use of interviews, documents and observation. In
data analysis stood out the speech, the content and hermeneutics-dialectics. The nursing
administration was the most investigated concentration area and the main contributions to the
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practice of nursing / health were related to the planning of nursing care. Conclusion: This
article may provide support for students and researchers who are interested in using the case
study.
Descriptors: Qualitative Research. Data Analysis. Nursing.

INTRODUÇÃO

A escolha metodológica a ser utilizada em qualquer pesquisa científica se constitui
como um elemento fundamental. Em relação ao tipo de abordagens, a pesquisa qualitativa
orienta-se a partir de uma perspectiva interpretativa e construtivista, que enfatiza os processos
e os significados que não são examinados em termos de quantidade, volume, intensidade ou
frequência, priorizando a transformação do universo em uma série de representações, por
meio de notas de campo, entrevistas, fotografias e outros. A metodologia quantitativa orientase pelo método experimental (hipotético-dedutivo) e o conhecimento extraído da realidade
natural ou social é estável e quantificável, existindo um distanciamento entre o investigador e
a realidade estudada1.
Investigações qualitativas sugerem que o pesquisador esteja inserido no trabalho de
campo, faça observações e emita juízos de valor, sem que a capacidade interpretativa dele
perca contato com o desenvolvimento do acontecimento. Assim, o Estudo de Caso (EC) em
sua essência parece herdar as características da investigação qualitativa, pois tal abordagem se
apresenta como estratégia preferida dos pesquisadores quando estes têm pouco controle sobre
os acontecimentos e quando o foco do estudo relaciona-se com fenômenos contemporâneos
inseridos em um contexto real de vida, que ainda não há muitos estudos científicos que tratam
acerca do assunto2.
Apesar do caráter qualitativo que parece envolver o EC, enfatiza-se a possibilidade de
utilização de dados quantitativos para sua realização. Geralmente, a abordagem quantitativa
ocorre em menor escala e com técnicas estatísticas menos sofisticadas, implicando, numa
lacuna salientada pelos críticos, que destacam desvantagens e limitações deste método
referentes à generalização, subjetividade de mensuração e confiabilidade dos dados2.
O EC pode ser visto como uma possibilidade de realização de pesquisas mais
aprofundadas, permitindo análises de situações específicas e complexas, preferível quando o
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fenômeno em estudo não pode ser separado do seu contexto natural e apresenta obstáculos de
quantificação2.
Diante dessas considerações, este artigo visa contribuir para melhorar a qualidade das
pesquisas que pretendem utilizar como método o EC na enfermagem. Este estudo justifica-se
frente à relevância de analisar como o estudo de caso vem sendo utilizado nas pesquisas em
enfermagem, tendo em vista que o Grupo de Estudo e Pesquisa em Gerontogeriatria,
Enfermagem/Saúde (GEP-GERON) vem investido fortemente nesse tipo de investigação e
utilizando este método. Assim questiona-se: como o método estudo de caso vem sendo
utilizado nas teses de enfermagem brasileiras? Desse modo teve-se como objetivo: Identificar
a utilização do método estudo de caso nas teses de enfermagem brasileiras.

REFERENCIAL TEÓRICO

O método EC tem sido abordado de diferentes formas e embasado por diversos autores
nas pesquisas da área da enfermagem, no entanto, a definição proposta por Yin2 parece ser a
mais adequada, que considera ser uma investigação empírica que busca apreender a totalidade
de uma situação real a fim de examinar comportamentos contemporâneos, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não se apresentam claramente definidos. Um
caso pode ser bem definido: um indivíduo, um grupo ou uma organização. Também pode ser
algo

abstrato:

decisões,

programas,

processos

de

implementação

ou

mudanças

organizacionais. O objetivo desse método é explorar, descrever e explicar o fenômeno
estudado, comprovando, contrastando ou comparando efeitos e relações presentes nos casos,
podendo ser diferenciado em estudo de caso múltiplo ou estudo de caso único2.
Ao desenvolver um projeto de pesquisa que utiliza EC como método, há a necessidade
de contemplar cinco componentes principais responsáveis por sustentar o processo de
pesquisa e guiar o investigador em seu trabalho: questões de estudo, indicado para responder
às perguntas “como” e “porque”; proposições do estudo referente ao que será examinado no
trabalho; unidade de análise, relacionada com a definição do que é o caso (indivíduo, decisão,
programa); ligação dos dados a proposição e critérios para interpretação dados, estes dois
componentes fazem referência a análise e relacionam-se as informações obtidas com as
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proposições estabelecidas no início da elaboração do projeto de pesquisa. Com relação aos
critérios para interpretação dos dados, as análises e inferências são realizadas por analogia de
situações e buscam responder às questões inicialmente formuladas2.
Em relação à escolha da amostra no EC, a seleção é fundamental, pois diz respeito à
essência da investigação. Não se estuda um caso para compreender outros casos, mas para
compreender o “caso”. Dessa forma, a constituição da amostra é sempre intencional
baseando-se em critérios teóricos, em detrimento dos probabilísticos2.
O uso de vários instrumentos de coleta de dados na construção do EC permite
corroborar e validar o fenômeno, sendo os mais utilizados: diário de campo, observação,
documentos e entrevistas. Além disso, torna-se necessária ressaltar a importância de formar
uma cadeia de evidências a fim de tornar claro ao leitor a apresentação das evidências que
legitimam o estudo, desde as questões de pesquisa até as conclusões2.
Em relação aos critérios de qualidade, a validade interna diz respeito as estratégias que
tem por objetivo eliminar a ambiguidade e a contradição. A validade externa estabelece o
domínio para o qual as descobertas do estudo podem ser generalizadas e replicadas. E, por
último, a fidedignidade refere-se à consistência dos dados e à repetitividade dos resultados
utilizando-se os mesmos procedimentos em situação semelhante2.
Uma das etapas mais difíceis para condução do EC diz respeito à análise de
evidências. A finalidade da análise é obter conclusões analíticas convincentes e eliminar
interpretações alternativas. Existem algumas estratégias para análise das evidências:
confiança nas proposições teóricas, ou seja, estar sempre guiado pelas proposições teóricas
estabelecidas no início, uma vez que estas auxiliam o pesquisador a manter o foco, estabelecer
critérios aos selecionar os dados, organizar o caso e analisar explanações alternativas; e
desenvolvimento da descrição do caso, ou seja, elaborar um esquema descritivo para
organizar o EC2.

METODOLOGIA

Estudo documental que busca identificar a utilização do método estudo de caso nas
teses de doutorado em enfermagem no Brasil. A pesquisa documental diz respeito a qualquer
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declaração escrita, oficialmente reconhecida, que serve de prova de um acontecimento, fato
ou estado3.
Dessa forma, como documento desta pesquisa elegeu-se todas as teses de enfermagem
presentes no catálogo “Informações sobre pesquisas e pesquisadores em Enfermagem” da
Associação Brasileira de Enfermagem e do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem
(CEPEn), publicado em 2012. Assim, utilizou-se como critério de inclusão todas as teses que
apresentam o EC como método. Foi critério de exclusão as teses que não estavam disponíveis
na íntegra.
A coleta dos dados ocorreu por meio do site da Associação Brasileira de Enfermagem
(ABEn) entre outubro e novembro de 2013, iniciando com o levantamento de todas as teses
que utilizaram estudo de caso como método por meio dos resumos e, logo em seguida,
buscando as teses completas selecionadas nos sites referidos pelo catálogo.
A partir da leitura prévia das teses, foi possível identificar 14 produções que utilizaram
o estudo de caso como método. No entanto, duas teses foram excluídas por não estarem
disponíveis na íntegra (a busca foi realizada inclusive nos programas de pós-graduação em
enfermagem das respectivas teses), restando assim, 12 documentos para análise. Após a
seleção destas 12 produções, os dados foram coletados tendo em vista os questionamentos do
estudo e com ênfase nos seguintes pontos: título e número de classificação, ano de defesa,
área de concentração, universidade, autor de referência para elaboração do EC, instrumento de
coleta de dados, análise de dados e contribuições para prática de enfermagem/saúde.
O número de classificação diz respeito a ordem de inserção na base de dados do
CEPEn. A área de concentração expressa a vocação inicial e ou histórica do Programa,
indicando de maneira clara a área do conhecimento a qual ele pertence, os contornos gerais de
sua especialidade na produção do conhecimento e na formação esperada.
O contexto do fenômeno foi o “Catálogo de Informações sobre pesquisas e
pesquisadores em Enfermagem”, acessado pelo site da ABEn. Os autores dos documentos (as
teses), foram os doutorandos em enfermagem, seus orientadores e demais profissionais que
compuseram a banca de defesa. Os documentos investigados foram procedentes de Programas
de Pós-Graduação da Enfermagem de universidades brasileiras. A autenticidade e
confiabilidade foi garantida por meio de documentos publicados pelo CEPEn, órgão que rege348

se pelas disposições do Estatuto da ABEn e por regimento próprio. A natureza dos
documentos analisados foi de ordem acadêmica, desenvolvidos no âmbito de uma Instituição
de Ensino Superior (IES), sob a coordenação de um orientador, que obedece uma rigorosa
metodologia e apresenta aprofundamento teórico, além de ter sido submetido a uma banca de
avaliação. Em relação aos conceitos chave e a lógica interna dos documentos, esses foram
realizados como um trabalho de conclusão de curso como pré-requisito para formação de
doutores.
Para análise dos dados, utilizou-se a análise textual discursiva, que busca alcançar
saberes sob a forma de compreensões reconstruídas dos discursos, possibilitando identificar e
isolar enunciados dos conteúdos a ele submetidos, categorizar tais enunciados e produzir
textos, de maneira a integrar descrição e interpretação. A análise textual utiliza como
fundamento o sistema de categorias4. Dessa forma, emergiram duas categorias: Rigor
metodológico

na

pesquisa

em

enfermagem

e

Contribuições

para

prática

de

enfermagem/saúde.
O presente estudo não necessitou ser submetido ao comitê de ética em pesquisa, por
tratar-se de uma investigação documental, e ter utilizado fontes de domínio público para sua
realização. Foram seguidos rigorosamente os cuidados éticos na busca, análise e discussão e
apresentação dos resultados.

RESULTADOS

Das 12 teses analisadas, sete foram realizadas na Universidade de São Paulo (USP),
duas na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e uma na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), na Universidade Federal do Rio Janeiro (UFRJ) e na Universidade de
Brasília (UNB). Em relação à área de concentração, as relacionadas à administração em
enfermagem predominaram (04). Quanto ao ano de defesa, nove foram apresentadas no ano
de 2011, duas em 2010 e uma em 2009.
Foram ainda identificados os autores de sustentação teórico-metodológica para
utilização do EC, as etapas de coleta de dados e o tipo de análise do EC, conforme
apresentado no Quadro 1. Em relação ao autor de sustentação teórico-metodológica do EC, os
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pesquisadores utilizaram mais de um autor de referência em suas teses, sendo Robert Yin o
mais citado. As produções analisadas apresentaram mais de um procedimento de coleta de
dados, predominando o uso de entrevistas, documentos e observação. Quanto ao tipo de
análise do estudo de caso, destacaram-se a análise de discurso, de conteúdo e a hermeneuticadialética.
Quadro 1 – Descrição dos autores de sustentação, das etapas de coleta de dados e o tipo de
análise de teses que utilizaram o EC. Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil, 2013.
Nº

Autor
sustentação

Instrumento de Coleta de
dados

17283

Minayo

Documentos, história oral
temática e entrevista

7081

Yin
Creswel
Gil

Genograma, ecomapa,
entrevistas e documentos

7090

-

Documentos, observação,
mapeamento cruzado e reuniões
mapeamento cruzado, validação
de rosto, oficina de
trabalho/reuniões, método
amostragem do trabalho
(Observações intermitentes)
Entrevista e grupo focal
Entrevista pela web e
documentos
Entrevista e documentos

Análise do estudo de caso
Hermeneutica-dialética de
(Minayo)
Análise de discurso (Bardin)
Análise estatística e retrospectiva
para prontuários
Modelo Híbrido de Análise
Temática (Fereday; MuirCochrane)
Teste Qui-quadrado de Pearson
Estatística Básica.
Excel, contagem de frequências,
tempo médio.
Fórmulas.

7095

-

7096

6986

Stake
Yin
Minayo
Minayo

7064

Gil

Observação e entrevista

6944

Stake, Yin,
Gondim e
outros; Miles;
Huberman

Entrevista e documentos

Prática discursiva (Spink; Medrad)

Entrevista e documentos

Análise de discurso (Bardin) e
construção de mapa de associação
de ideias (Spink; Lima)

Entrevista

Análise de discurso (Bardin)

Observação e documentos

-

7145

17023
6842
6868

Yin
Yin; Lüdke e
André
Yin

Análise de conteúdo (Bardin)
Hermeneutica-dialética (Minayo)
Hermeneutica-dialética (Minayo)
Análise de conteúdo na modalidade
análise temática (Bardin)
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Em relação às contribuições para prática de enfermagem/saúde, as teses
apresentaram enfoque no planejamento da assistência de enfermagem, na gestão em saúde
pública e nas relações interpessoais entre trabalhadores da saúde, conforme quadro 2.
Quadro 2- Contribuições para prática de enfermagem/saúde de teses que utilizaram o EC.
Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil, 2013.
Contribuições para Prática de
Identificação das teses
Enfermagem/saúde
Planejamento da Assistência de
17283 7090 7095 7096 7145 6868 7081
Enfermagem
Gestão em Saúde Pública
17023
6944
6986
Relações interpessoais entre trabalhadores
da saúde

7064

6842

DISCUSSÃO

A partir da análise das 12 teses incluídas na presente pesquisa documental, identificouse que o ano de 2011 como de maior número de defesas, justifica-se esta situação porque o
volume do Catálogo analisado apresenta informações sobre pesquisas e pesquisadores em
enfermagem divulgadas durante o ano de 2011 e catalogadas em 20125.
Em relação à universidade, a região sudeste concentra a maioria dos cursos de pósgraduação e, portanto, os trabalhos científicos predominantes são de São Paulo5, assim, dentre
as instituições onde foram defendidas as teses que abordaram o método EC a Universidade de
São Paulo destacou-se.
Quanto à sustentação teórico-metodológica destacaram-se os pressupostos de Yin,
alguns pesquisadores apresentaram mais de um autor de referência, enquanto outros não
fizeram tal referência. As teses que utilizaram o referencial de Yin apresentaram um
encadeamento mais claro do EC. A necessidade por esse tipo de estudo surge do desejo de
compreender fenômenos sociais complexos, dessa forma, Robert Yin propõe a realização de
uma investigação que preserve as características holísticas e significativas dos eventos da vida
real2. Neste sentido, o EC apresenta boa aplicação em pesquisas na área da enfermagem
devido a necessidade dos enfermeiros e demais profissionais da saúde compreender o ser
humano em sua totalidade, a fim de que o seu todo possa ser envolvido pluralmente.
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O uso de vários procedimentos de coleta dos dados é uma das orientações de Yin.
Estudos na área da enfermagem que apresentam como método o EC, geralmente, realizam a
triangulação de evidências. Uma pesquisa com o objetivo de verificar se os enfermeiros do
Serviço de Infectologia de um hospital universitário consideram a Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) uma ferramenta da gerência do cuidado, utilizou como
técnicas de coleta de dados as pesquisas em documentos, o questionário estruturado e a
observação sistemática6.
Apesar do EC trazer etapas correspondentes à análise dos dados, alguns pesquisadores
utilizaram outros tipos de análises. A interpretação das evidências registradas durante a coleta
de dados é o cerne de uma pesquisa que envolve o método EC, o desafio não é observar,
escutar e registrar, mas analisar e interpretar o que os participantes tentam retratar7. Nesse
sentido, o tipo de análise de preferência dos autores diz respeito às análises textuais,
especialmente as análises de conteúdo e de discurso. Na enfermagem, essa realidade não se
mostra diferente, uma vez que essas duas formas de análise são frequentemente utilizadas nas
produções qualitativas da área.

Rigor metodológico nas pesquisas em enfermagem

Em relação a utilização do método EC, percebe-se que algumas vezes esse é
implementado de forma genérica. Algumas produções analisadas utilizaram o EC como uma
estratégia de investigação para mapear, descrever e/ou analisar o contexto, as relações e as
percepções a respeito do fenômeno a ser estudado, sendo considerado, algumas vezes, como
uma etapa metodológica do projeto de pesquisa. Muitos EC são mal concebidos e uma falha é
considerá-lo como estágio exploratório de outro tipo de método de pesquisa. Muitas vezes,
verifica-se ausência de clareza das etapas da coleta de dados, na elaboração dos pressupostos
teóricos e na apresentação dos resultados alcançados, comprometendo o EC, e, assim, este é
visto por alguns pesquisadores, como uma forma de investigação pouco rigorosa ou, ainda,
por um método relativamente fácil de ser executado, sem maiores preocupações
metodológicas2.
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A ausência de rigor metodológico é uma das maiores críticas em relação às pesquisas
qualitativas. Estudos que não deixam claro o método, os critérios de validade e confiabilidade
dos instrumentos de coleta de dados retratam muito mais dos pesquisadores do que dos
objetos ou participantes do estudo, ficando seus resultados no nível intuitivo8.
As produções analisadas utilizam mais de um procedimento de coleta de dados. Para
determinado estudo apresentar credibilidade, necessita-se guiar-se de acordo com os
princípios e orientações próprias de cada método de forma que os resultados sejam dignos de
confiança e aprovados pelos participantes da realidade social que está sendo estudada. Dessa
forma, algumas estratégias são sugeridas como o uso de técnicas de triangulação, o
questionamento dos pares, a análise de casos negativos e checagem pelos participantes2.
Os trabalhos analisados apresentam uma variedade de dados e informações, coletados
em diferentes momentos e por várias fontes informantes, utilizando a triangulação de dados.
As técnicas para coleta de dados mais utilizadas foram a entrevista, os documentos e a
observação. Alguns procedimentos de coleta de dados proporcionam maior aproximação do
pesquisador ao objeto de estudo, sendo eles a observação participante e não-participante, a
entrevista em profundidade, a história oral e a história de vida. Nenhuma fonte única
apresenta vantagem sobre a outra, ao contrário, as várias fontes são complementares e um
bom estudo de caso utilizará o maior número possível de evidências2.
Ao utilizar entrevistas em EC necessita-se seguir duas tarefas: seguir sua própria linha
de pesquisa como reflexo do protocolo de estudo e fazer questões reais, evitando a
tendenciosidade. Além disso, ao realizar uma visita ao campo de estudo, surge a oportunidade
de fazer observações, partindo-se do princípio de que os fenômenos estudados não são
puramente de caráter histórico, servindo a observação, assim, como outra fonte de
evidências2.
A utilização da entrevista combinada com a técnica da observação, verificada nas
produções analisadas, constitui um importante recurso para a validação dos dados, visto que
nem sempre as respostas às perguntas da entrevista corresponderão aos estudos
observacionais, já que muitas vezes o que os participantes dizem pode ser diferente daquilo
que fazem9.
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Para realização de um EC, primeiro, é necessário definir claramente o problema de
pesquisa, para após, desenhar a estrutura da coleta de dados e a apresentação das perguntas
principais, decidindo-se por um caso único ou múltiplo. É imprescindível a elaboração de um
protocolo a fim de guiar o pesquisador em relação aos procedimentos a serem executados. Os
procedimentos para coleta dos dados podem ser documentos de arquivo, entrevistas,
observação e artefatos2.
A escolha do tipo de análise a ser abordado em cada projeto de pesquisa é influenciada
por perspectivas teóricas e metodológicas e necessita estar relacionada com as questões e os
objetivos da pesquisa. Apesar de algumas teses apresentarem Yin como referência para
sustentação do EC, a análise dos dados proposta por esse mesmo autor não foi utilizada em
nenhuma das produções estudadas.
A análise de dados busca descrever a visão de indivíduos sobre comportamentos ou
fornecer explicações que tomam a forma de classificações, modelos e teorias. Na pesquisa
qualitativa desenvolvem-se categorias analíticas para explicar e/ou descrever os fenômenos.
As categorias podem ser indutivamente derivadas quando são obtidas a partir dos dados ou
utilizadas dedutivamente9. São diversos os tipos de análise qualitativa possíveis de serem
utilizadas nas pesquisas de enfermagem/saúde.
As análises qualitativas mais utilizadas nas teses estudadas foram: a análise de
discurso de Bardin, a análise de conteúdo de Bardin e a hermenêutica-dialética de Minayo. A
análise de discurso e de conteúdo propostas por Bardin, comumente são confundidas nas
investigações. A diferença entre as duas formas de análise é que a análise discursiva trabalha
com o sentido e a análise de conteúdo com a materialidade linguística, por meio das
condições empíricas do texto, estabelecendo categorias para sua interpretação. Assim,
enquanto a análise de discurso busca os efeitos de sentido dos discursos, a análise de conteúdo
fixa-se somente no conteúdo do texto10.
A análise hermenêutica-dialética proposta por Minayo apresenta-se como uma
proposta que tem a finalidade de situar as falas dos atores sociais em seu contexto para melhor
compreender a especificidade histórica e totalizante das falas. A união da hermenêutica com a
dialética leva o intérprete a buscar entender o texto, a fala e o depoimento como resultado de
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um processo social e de conhecimento, fruto de múltiplas determinações, mas com
significados específicos10.
A análise dos materiais coletados no campo ou em documentos objetiva obter
respostas aos questionamentos iniciais das pesquisas e aos pressupostos, compreender as
significações relacionadas ao objeto do estudo, integrar as descoberta, desvendando a lógica
interna das falas, comportamentos e relações3.

CONCLUSÃO

Este estudo alcançou o objetivo proposto de verificar a utilização do método estudo de
caso nas teses de enfermagem brasileiras, mostrando sua aplicação e sinalizando a dificuldade
de tal tarefa, pela diversidade de entendimentos do seu significado.
Como limitação, descreve-se o número de teses que envolvem a abordagem EC
analisadas/presentes no catálogo de Informações sobre pesquisas e pesquisadores em
Enfermagem de 2012.
Apresenta contribuições para enfermagem na medida em que esse trabalho possa
servir de subsídio para estudantes e pesquisadores que tenham interesse em utilizar o método
EC nas pesquisas, enfatizando a importância da consistência e do rigor na elaboração de
projetos de pesquisa, de modo a sustentar todo o processo de investigação e produzir achados
consistentes e inéditos que contribuam com o avanço do conhecimento científico na área da
enfermagem.

CONTRIBUIÇÕES PARA PRÁTICA DE ENFERMAGEM/SAÚDE

Quanto à área de concentração, às pesquisas desenvolvidas na enfermagem utilizaram
o EC em investigações que envolvem a administração em enfermagem.
O EC tem lugar de destaque nas pesquisas avaliativas, pois possibilita explicar os
supostos vínculos causais em intervenções da vida real que são muito complexos para serem
estudados por estratégias experimentais. O EC pode ilustrar determinados tópicos dentro de
uma avaliação, permite explorar situações nas quais a intervenção que está sendo avaliada não
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apresenta características simples e claras, além de poder ser uma meta-avaliação2. Desse
modo, o planejamento da assistência de enfermagem permaneceu como o foco principal das
teses analisadas, seguido pela gestão em saúde pública e as relações profissionais.
Planejar a assistência de enfermagem significa determinar ações de enfermagem por
meio da utilização de um método de trabalho que atenda as necessidades da clientela. As teses
trazem importantes contribuições à enfermagem à medida que o uso de métodos que
sistematizam o raciocínio e as práticas da profissão ainda hoje é muito limitado e necessitam
de mais estudos para sua implementação. Ao nível prático, o enfermeiro ainda tem se
restringido ao cumprimento de cuidados rotineiros, a ordens médicas ou ainda às exigências
da administração hospitalar11.
Nesse sentido, as contribuições das teses acerca do planejamento da assistência de
enfermagem vão desde a elaboração e implementação de instrumentos de intervenção de
cuidado até a análise das fragilidades e fortalezas para utilização de alguns protocolos.
Algumas fragilidades são observadas durante o exercício da profissão que dificultam a
sistematização da assistência, principalmente no que se refere a implementação do processo
de enfermagem, como, por exemplo, a falta de tempo, ausência de educação permanente, o
envolvimento e entrosamento dos profissionais no trabalho, as falhas na comunicação, a falta
de recursos humanos e a resistência às mudanças12.
O enfermeiro inserido nas instituições apresenta uma atuação ainda centrada na tarefa,
é necessário que este queira mudanças e administre melhor suas atividades perante o tempo de
trabalho que dispõe, definindo prioridades, controlando as atividades desenvolvidas e os
objetivos alcançados, estabelecendo metas e visualizando onde realmente o seu tempo está
sendo empregado11.
Ao se tratar da gerência no setor público da saúde, apesar do conceito dizer respeito
basicamente ao planejamento e o controle dos recursos que a organização dispõe para atingir
os seus objetivos traçados, é necessário considerar que esse processo ocorre em uma
organização pública específica e com uma determinada estrutura de poder 11.
Desse modo, a intersetorialidade se apresenta como um grande desfio na gestão em
saúde à medida que se observa a configuração fragmentada e desarticulada da política pública
brasileira que acaba dificultando o atendimento das necessidades da população em sua
356

integralidade. Cada organização social apresenta soluções ao seu modo, sem considerar o
cidadão na sua totalidade e nem a ação das outras políticas sociais e, consequentemente, a
população usuária desses serviços é onerada pela desarticulação13.
Quanto a temática relações interpessoais entre trabalhadores da saúde, percebe-se nos
estudos da enfermagem a existência de assimetria nas relações profissionais relacionadas ao
binômio poder/saber, conflitos profissionais e falta de reconhecimento14.
Os conflitos interpessoais decorrentes das relações de trabalho tensas e de um
ambiente ameaçador traz como consequência a desestruturação das relações psicoafetivas que
ocasionam discriminação, rivalidades, preocupações e perversidade de uns para com outros,
adotando, muitas vezes, estratégias defensivas que prejudicam a qualidade do trabalho como,
por exemplo, deixar de tomar iniciativas, de assumir responsabilidades, de se comunicarem
uns com os outros, rompendo-se os vínculos para se evitar os conflitos14.
A utilização do método EC nas teses de enfermagem brasileiras, apesar das diversas
formas de aplicação, contribuiu para que os autores conhecessem de maneira mais
aprofundada os participantes e cenários dos estudos, permitindo o alcance dos objetivos. O
método EC proporcionou contribuições referentes à necessidade de construir uma rede de resignificação entre os profissionais da saúde em relação ao trabalho em conjunto, avanços no
planejamento da assistência de enfermagem e contribuições referentes a necessidades de
mudanças em algumas organizações, quanto a construção da intersetorialidade e
compartilhamento de decisões.
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ANEXO
Quadro 3 – Descrição dos estudos incluídos na pesquisa documental, referente ao título e
número de classificação, ano de defesa, área de concentração e universidade. Rio Grande, Rio
Grande do Sul, Brasil, 2013.
UniverTítulo e Número de classificação
Ano
Área de Concentração
sidade
Análise do processo de implementação da
sistematização da assistência de enfermagem:
2010
Saúde Coletiva
UNB
um estudo de caso -17283
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Manejo familiar no transplante hepático da
criança - 7081
Dimensionamento de profissionais de
enfermagem em centro cirúrgico
especializado em oncologia: análise dos
indicadores intervenientes – 7090
Carga de trabalho de enfermagem:
indicadores de tempo em unidades de clínica
médica, cirúrgica e terapia intensiva adulta –
7095
Avaliação da implementação de um protocolo
de prevenção de úlceras por pressão - 7096
Potencialidades e limites da CIPESC® para o
reconhecimento e enfrentamento das
necessidades em saúde da população infantil
– 7145
Rede de proteção social e promoção de
direitos: contribuições do conselho tutelar
para a integralidade e a intersetorialidade –
6986
Terapia comunitária: espaço de resignificação do sofrimento de trabalhadores
de enfermagem – 7064
Avaliação da capacidade de gestão
descentralizada da vigilância epidemiológica
no Estado da Bahia – 6944
Reforma Sanitária na Bahia: um lugar na
história (1987 a 1989) - 17023
Configurações das relações de poder no
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
de Belo Horizonte – 6842
Indicadores da qualidade da sistematização do
cuidado na unidade de dor torácica – 6868

2011

2011

2011

2011

Cuidado em saúde/família
Fundamentos e
administração de práticas do
gerenciamento em
Enfermagem
Fundamentos e
administração de práticas do
gerenciamento em
Enfermagem
Fundamentos e
administração de práticas do
gerenciamento em
Enfermagem

USP

USP

USP

USP

2011

Enfermagem

USP

2011

Enfermagem em saúde
pública

USP

2011

Enfermagem Psiquiátrica

USP

2010

Gênero, cuidado e
administração em saúde

UFBA

2011

Enfermagem

UFBA

2011

Saúde e Enfermagem

UFMG

2009

A enfermagem no contexto
social brasileiro

UFRJ
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10.10 O USO DO CRACK RETRATADO PELA MÍDIA: UMA REVISÃO DE
LITERATURA.

THE CRACK USE OF PICTURED BY THE MEDIA: A LITERATURE REVIEW.
Camila Feijó Luft1; Paola de Oliveira Camargo2; Lieni Fredo Herreira3; Vânia Dias Cruz4;
Giulia Galho Barros Caetano5; Michele Mandagará de Oliveira6.
RESUMO: A temática crack está cada vez mais presente na mídia e o Governo Federal
disponibiliza milhões em verbas para a prevenção e o combate a substância, considerada
como uma das mais novas epidemias do país. Este artigo tem com objetivo conhecer o uso do
crack retratado pela mídia, a partir de referências da literatura. Trata-se de uma revisão
bibliográfica, foi feito um levantamento de materiais em bibliotecas virtuais, banco de teses e
dissertações da Capes, bases de dados medline e lilacs, páginas online de órgãos e instituições
ligadas à Saúde. A mídia retrata o consumo de crack como uma droga nefasta e destrutiva,
culpabilizando o usuário pela maioria dos problemas sociais. Assim, foi constatado que a
mídia tem grande influência, não apenas para informar e agir na prevenção, mas
principalmente, para reproduzir uma imagem estigmatizada sobre a substância e os usuários,
os deixando cada vez mais na marginalidade, reforçando a exclusão social e a repressão
policial.
Descritores: Cocaína crack, usuários de drogas, jornalismo.
ABSTRACT: The crack issue is increasingly present in the media and the federal
government provides millions in funding for the prevention and combating substance,
regarded as one of the youngest epidemics in the country. This article has the objective to
know the way the media covers this topic, thinking of his influence and impact that also
affects users. This is a literature review, a survey of materials was done in virtual libraries,
bank of theses and dissertations from Capes, Medline databases and lilacs, online pages of
agencies and institutions linked to health. The media portrays crack use as a nefarious and
destructive drug, blaming the user for most social problems. Thus, it was found that the media
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has a great influence, not only to inform and act on prevention, but mainly to reproduce an
image stigmatized on the substance and users, leaving them increasingly on the margins,
reinforcing social exclusion and repression police officer.
Keywords: Crack cocaíne, drug users, journalism.

INTRODUÇÃO

O tema crack está cada vez mais na mídia. Este é um problema que transcende os
âmbitos familiares e requer um movimento da sociedade como um todo, em seus vários
aspectos, tais como os que envolvem a ética e a política1.
Embora com grandes investimentos do Governo Federal para a prevenção e o combate
a esta droga, como por exemplo, o programa de redução de danos, que é uma política pública
oficial do Ministério da Saúde para lidar de forma adequada com problemas que podem vir a
serem gerados pelo uso de álcool, crack e outras drogas, este ainda é um tema pouco
pesquisado e as campanhas que falam sobre o assunto, muitas vezes são mais de cunho
sensacionalista do que propriamente preventivas ou visando esclarecer e preencher realmente
as lacunas que envolvem esta temática.
Há

anos pesquisadores vêm se dedicando a estudar os efeitos das drogas no cérebro e

no comportamento, porém pouca informação tem realmente sido usada para informar de
forma correta a sociedade. As campanhas atuais sobre os efeitos do álcool e outras drogas são
dirigidas de forma errôneas, mostrando apenas os efeitos negativos e não enxergando a
complexidade do tema e do usuário2.
A partir disto, percebemos, como a representação das substâncias psicoativas para a
sociedade, através da mídia, se mostra tendenciosa, pois apenas o lado negativo é
apresentador, a substância é vista apenas como algo que toma conta dos espaços urbanos de
forma extremamente acelerada, provocando insegurança no leitor. Estas representações
podem até mobilizar a sociedade, tornando-a responsável pelo problema e motivando-a na
busca de soluções, mas também, provoca um pânico moral, gerando o preconceito e a
exclusão cada vez maior do usuário3.
O “crack” esta constantemente na mídia, devido ao aumento dos usuários nas últimas
décadas, tratando-se de uma temática em ascensão merece ser trabalhado de maneira menos
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preconceituosa e com o foco longe do sensasionalismo, visando não apenas a substância, mas o
indivíduo que a consome, deve-se pensar na integralidade do cuidado a esta pessoa e também em
todos os fatores que permeiam este uso, justificando a realização desse estudo4.

Esse estudo tem por objetivo conhecer o uso do crack retratado pela mídia, partir de
referências da literatura.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura, realizada durante os meses de maio
e junho de 2015, a partir da consulta de materiais produzidos entre os anos de 2000-2015,
com exceção de um autor de 1996, um dos primeiros autores que falam sobre a chegada do
crack no Brasil e por isto não poderia ficar de fora da pesquisa. Os descritores que orientaram
a busca foram: crack, usuários de crack e mídia.
Para a realização da pesquisa fez-se uma busca de materiais em bibliotecas virtuais,
em banco de teses e dissertações da Capes, bases de dados medline e lilacs, na página online
de órgãos e instituições ligadas á Saúde e projetos relacionados à prevenção do uso de drogas.
Foram encontrados duas dissertações, duas teses e cinco artigos sobre o tema, assim
como outras leituras que serviram como subsídio: livros, entrevistas na internet, sites do
governo, revistas não indexadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para iniciar a discussão iremos apresentar primeiramente o que é o crack, qual a sua
origem, como surgiu no Brasil e no mundo e também mostrar como vem se apresentando o
perfil dos usuários desta substancia nas últimas décadas, para por fim discutir qual o papel da
mídia na representação do crack e dos seus usuários.
Com relação ao número de publicações encontradas, a área da saúde aparece em
primeiro lugar, seguida pela área da sociologia e antropologia e isso, pode estar relacionado à
escolha dos descritores.
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Crack? O que é?

O Crack tem a mesma origem da cocaína e possui os mesmos princípios ativos, porém
os efeitos gerados são diferentes. É uma droga em forma de “pedra” branca ou amarelada e os
efeitos provocados são extremamente mais rápidos e intensos do que ao comparado à cocaína
em pó, pois atinge o sistema nervoso central rapidamente. Este é, provavelmente também um
dos motivos para que haja uma dependência tão rápida comparada a outros tipos de drogas.
Segundo o crack deriva da própria cocaína e pode ser obtido através do pó, que é considerado
o processo mais caseiro ou também, o que é mais comum, através da pasta-base, por
tratamento químico, em larga escala, por traficantes. A pedra, que é o resultado desta
preparação, por ser volátil, pode ser fumada e desta maneira eficientemente absorvida pelas
vias pulmonares, de onde se explica sua alta potência5.
A substância produz intensa sensação de prazer, euforia, autoconfiança e poder, além
de reduzir a necessidade de sono e alimentação. O término do efeito geralmente é
acompanhado por forte fissura (vontade extrema de utilizar o crack novamente) e com o
passar do tempo, acentuada perda de peso e parcos cuidados, tanto com a aparência física,
quanto com a higiene pessoal6.
Em meados dos anos 80, nos Estados Unidos, houve uma grande repressão aos
laboratórios que refinavam a cocaína, insumos químicos necessários para sua produção como
o éter e a acetona acabaram sendo retirados da comercialização e consequentemente a venda
da cocaína em pó foi prejudicada, assim para não ter grandes perdas financeiras, os traficantes
passaram a produzir uma forma menos pura da cocaína, sem estes insumos químicos que
estavam controlados pelo governo, surgindo assim o crack, que era facilmente vendável5-7.

A chegada do crack ao Brasil

Há poucas informações sobre a chegada do crack ao Brasil, em sua maioria
proveniente da imprensa leiga ou de órgãos policiais.
A apreensão de crack, realizada pela Polícia Federal, entre 1993-1997, aumentou 166
vezes, o que nos leva a entender que foi no final dos anos oitenta e na década de 90 que o
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aumento do consumo se expandiu pelo nosso país, confirmando o quanto este é um assunto
novo e pouco estudado. A primeira apreensão da substância na cidade de São Paulo,
registrada nos arquivos da Divisão de Investigações sobre Entorpecentes (DISE), aconteceu
na década de 908.
Algumas evidências apontam para o surgimento da substância em bairros da Zona
Leste da cidade de São Paulo (São Mateus, Cidade Tiradentes e Itaim Paulista), para em
seguida alcançar a região da Estação da Luz (conhecida como “Cracolândia”), situada no
centro da cidade8.
A utilização do crack, no Brasil se deu em 1988, no estado de São Paulo e com inicio
das vendas nas zonas periféricas das cidades. Sua entrada se dá de forma nebulosa e as
informações sobre este fato são pouco conhecidas e como já ditas anteriormente baseadas em
dados policiais e midiáticos, ou seja, nos mostrando novamente a dificuldade em saber
exatamente a forma como o crack chegou ao nosso país7.
A partir daí o crack vem crescendo e ganhando espaço nas ruas da maioria das cidades
de nosso país, espalhando-se, estimulado pelo ambiente de exclusão social e pela repressão
policial.
Em relação à repressão policial enfatiza-se o quanto muitas vezes há uma
“demonização” do crack, no qual relacionam atributos negativos proveniente da droga com a
periferia, especialmente no que se refere às representações e as diferentes concepções sobre
estas classes consideradas perigosas nos trabalhos das policias militar e civil9-10.

O perfil do usuário de crack

Pesquisa realizada pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas
(UFPel), feita por meio de questionários para os usuários que foram selecionados a partir dos
registros no Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (Capes AD) e na estratégia
de Redução de Danos, da Secretária de Saúde de Pelotas, como por exemplo, a pesquisa
intitulada: “Perfil dos Usuários de Crack e Padrões de Uso”, na qual o foco principal foi
observar o motivo da última consulta de usuários de álcool e outras drogas nos serviços de
saúde pública. Um dos resultados da pesquisa aponta que os usuários de crack são
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socialmente vulneráveis e a carência de políticas públicas pode ser uma das influências para o
uso de drogas. O estereótipo que havia antes de que todo o usuário é ladrão, marginalizado e
violento agora está sendo quebrado. Há pessoas que usam a droga há anos e sem o abuso e
não estão relacionadas com crime ou violência.
Sobre a relação do crack com a violência, apesar da opinião geral de que o crack
aumenta a violência não há como comprovar esta afirmação, pois pesquisas sociais sobre esta
relação estão apenas começando10.
A maioria das pessoas não tem o crack como sua primeira experiência com drogas na
vida, embora a sequência de drogas até se que se chegue ao crack tenha decrescido entre os
usuários mais jovens. Outra característica que se encontra bastante presente é o fato do uso de
múltiplas substâncias, o que dificulta aos pesquisadores conhecer e entender o real efeito da
droga em questão e assim poder traçar um perfil destes usuários11.
Os usuários de crack têm muita dificuldade na busca de tratamento especializado, pois
não reconhecem o problema, enfrentam preconceito pela ilegalidade da droga ligada à
criminalidade, o acesso ao tratamento é difícil e os serviços especializados não oferecem a
intervenção ajustada às suas necessidades12.
Os estudos qualitativos com usuários de crack só começaram a ser publicados no
Brasil no inicio da década de 90 e estudos de acompanhamentos de dependentes, apenas a
partir da segunda metade dos anos 2000. Isso demonstra o quanto este é um assunto novo e
até mesmo para a possibilidade de se traçar um perfil destes usuários, que vem mudando12.
Ressalta-se a necessidade de mais estudos sobre o perfil dos usuários de crack, pois
alguns indivíduos consomem drogas de maneira controlada e não deixam de interagir com
outros grupos sociais em função disto e por isso fuma de maneira que não prejudique seu dia a
dia com a família e amigos, corroborando com à existência de padrões de consumo de crack
de maneira controlada e também abusiva7-13.

O crack e a mídia
Houve na cidade de Pernambuco, uma série de reportagens intituladas “A epidemia do
tráfico”, onde o assunto era abordado com frases como “A cracolândia é aqui”, “crack: droga
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da morte”, etc. Este tipo de abordagem, para o autor, parecia tratar o fenômeno em questão
como algo patológico e criava então nos leitores um grande medo do que seria esta então
chamada “epidemia”. Para a mídia e para a polícia, por exemplo, o crack é uma droga que
vem sendo alvo de muitas apreensões, crescendo o número de pessoas que a consomem e com
isso impulsionando o comércio e se disseminando de forma extremamente veloz nos
diferentes segmentos sociais.10.
É necessário deixar claro para a população que a maioria dos conteúdos publicados
nas matérias jornalísticas é informado pela própria polícia e esta relação que a polícia faz
entre o que realmente acontece e o que eles querem que seja mostrado gera algumas
distorções e equívocos que acabam por reforçar o estigma e o preconceito dos usuários de
crack e moradores da periferia10.
É inegável que o crack é um fenômeno que merece e que deve ser tratado de forma
séria pela sociedade e pelos órgãos governamentais, mas também não podemos pensá-lo
apenas pela via da ameaça, instaurando o medo, pois dessa forma apenas fomentamos o
preconceito ao usuário, potencializando a marginalização e a exclusão que já sofrem14.
O crack deve ser tratado e pensado por toda a sociedade, é necessária uma mobilização
para que se possa haver espaço para falar sobre política, educação e cidadania. Este tema
transcende o individual e por este motivo precisa do apoio das diversas áreas do
conhecimento assim como do Estado1.
O Vilão da vez agora para a mídia é o “craqueiro” e ela se interessa muito mais em
projetar o crack como a droga mais nefasta, devido seu alto poder destrutivo, mas esquece de
muitas vezes alertar que a maioria dos indivíduos que começam a fumar o crack já passaram
por outras drogas, principalmente o álcool e a maconha. A mídia, portanto, muitas vezes usa o
seu poder de informação para instalar o medo e a exclusão e não para informar e esclarecer.
Importante também ressaltar que a internet dificulta que haja uma correta informação
sobre o uso de drogas, em especial, o crack, pois há uma imensa quantidade de informação,
mas em sua grande maioria sem consistência teórica e cientificidade, predominando o senso
comum2.
A sociedade, juntamente com o que a mídia ajuda a proliferar associam as drogas a
comportamentos negativos e responsabilizam o usuário por todos os problemas sociais do
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contexto brasileiro, como se o usuário de drogas fosse o único culpado pelos assaltos, mortes
e sujeiras das ruas.
A mídia até pode ter seu valor, mas acaba contribuindo de maneira muito sucinta para
prevenção e compreensão do fenômeno das drogas, deixando uma lacuna a respeito do padrão
de uso e das características especificas da pessoa que usa drogas15.
A população é influenciada por este sensacionalismo que a mídia instala, uma vez que
o seu discurso não apresenta consistência cientifica. Por isso, há necessidade de mais estudos
científicos para que a população possa ter acesso a outros tipos de conhecimentos e não
apenas o de cunho midiático quase sem nenhuma fundamentação13-15.
Trabalhar com a questão do crack exige que se concentre em uma solução
intersetorial, pois este não é um problema apenas da polícia, mas sim de toda a sociedade,
visando uma ação integrada entre as várias instituições das mais diversas áreas do
conhecimento e também das gestões públicas nos três níveis: municipal, estadual e federal16.
A maioria dos estudos que abordam a temática crack analisam apenas o consumo
problemático da substância e o caráter de destruição da droga e não consideram as
especificidades de cada individuo, como seus fatores físicos, psíquicos e sociais, que são
capazes de interferir na autorregulação do consumo13.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM

Viu-se que urge a necessidade de mais projetos voltados para a saúde da população e
de cuidado aos usuários de drogas, forma de internação, atendimento as famílias, programas
de lazer para os jovens, entre outras formas de cuidado na tentativa de erradicar o uso do
crack nas gerações futuras. Não podemos negar a gravidade do tema e a necessidade de ser
abordado e discutido sem preconceito, sem medo, sem violência, sem repressão e sim como
um problema de saúde pública.
Muitos usuários deixam de procurar os serviços de saúde quando não se sentem
acolhidos, tornando assim mais difícil ainda a prevenção e tratamentos dos mesmos,
principalmente se pensarmos que junto ao uso de drogas, o indivíduo pode apresentar diversos
problemas de saúde, decorrentes ou não do consumo.
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É necessário que se pense em novas práticas de cuidado e atenção a estes usuários, que
os profissionais, neles incluídos os enfermeiros, sejam capazes de cuidar e atender o usuário
de drogas de forma mais humanizada, fora da ótica instaurada pela mídia e sim dentro da ótica
do cuidado integral, enxergando a pessoa que usa drogas em toda a sua totalidade e
principalmente com um cidadão de direitos e que portanto tem seu direito a atendimento
garantido, devendo ser acolhido e encaminhado conforme a sua necessidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do interesse pela temática crack ser relativamente novo, conforme faz-se
necessário mais estudos e pesquisas que abordem o tema fora do ponto de vista da polícia e da
mídia, pois os estudos não tem acompanhado o número de usuários, que vem crescendo
demasiadamente.
É preciso mais comprometimento dos órgãos governamentais responsáveis pelas
políticas públicas em atenção, prevenção e cuidado da saúde e mais campanhas preventivas,
assim como propostas de apoio ao usuário, sem visar apenas tirá-los da visibilidade e sim
levar à recuperação e ao acompanhamento do dependente e apoio a sua família dentro de uma
política de cuidado e atenção.
O tema crack merece, assim como os seus usuários, uma atenção multidisciplinar.
Precisamos de profissionais das mais diferentes áreas com embasamento teórico suficiente
para saber lidar com o assunto, sem preconceito e longe dos olhos da mídia, que muitas vezes
mais sensasionaliza do que educa, levando a sociedade informações incompletas e sem
embasamento teórico.
Para finalizar, pois o tema não se esgota aqui, a contribuição desse estudo, além de
trazer para os leitores dados sobre o que se discute sobre a temática, é chamar a atenção para a
necessidade de ampliar os debates sobre o uso do crack numa perspectiva em que se pense
profundamente e convide para essa discussão as diversas áreas do conhecimento.
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10.11 OCORRÊNCIA DE ESTRESSE UNIVERSITÁRIO NOS GRADUANDOS DE
ENFERMAGEM
Carolina Domingues Hirsch1; Pamela Kath De Oliveira Nornberg2; Daniel Pinho Mendes3;
Edison Luiz DevosBarlem4; Matheus Ferreira de Oliveira5; Ricardo Cunha dos Santos6
INTRODUÇÃO: Considerado como a reação do organismo frente a um evento
potencialmente ameaçador, o estresse sempre fez parte da história humana, no entanto, se hoje
tanto se fala em estresse, um dos motivos pode ser o fato da sociedade atual submeter o
indivíduo a inúmeros fatores desencadeadores desse evento1. Os fatores percebidos como
estressores são determinados pela singularidade de cada indivíduo, englobando elementos
assentados na personalidade, autoestima, sociedade e resistência orgânica2. Assim, um fator
gerador de estresse pode ser percebido de maneira diferente por duas pessoas, demonstrando
assim, que essas reações aos estímulos estressantes são individuais e subjetivas, refletindo a
capacidade adaptativa de cada indivíduo3. Dessa forma, a entrada para o ensino superior pode
representar uma mudança de ambiente em nível social, familiar e escolar pode gerar, em
alguns estudantes, sentimentos de ansiedade potencialmente indutores de estresse devido as
inúmeras mudanças no seu estilo de vida do estudante, decorrentes dessa nova fase. Nesse
mesmo sentido, a enfermagem, devido a sua natureza, possui uma maior susceptibilidade ao
estresse, uma vez que lida diretamente com a vida humana, com a possibilidade de
sofrimento, com situações delicadas e decisões complexas que envolvem o ser humano em
sua totalidade2. Os estudantes de enfermagem enfrentam altas cargas de estresse diário,
somadas a uma enorme sobrecarga de atividades, relacionada aos conteúdos teóricos,
atividades práticas, elaboração do trabalho de conclusão de curso, o nível crescente de
responsabilidades e as dúvidas quanto ao futuro profissional1. Essa condição de estresse diária
desencadeia sentimentos de nervosismo, ansiedade, irritabilidade, impaciência, desinteresse e
desmotivação nas questões relativas ao curso, podendo ser observadas pela queda do índice de
frequência nas aulas assim como no rendimento3. Assim, o que deveria ser um ambiente
1
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benéfico para a formação profissional e aquisição de experiências, torna-se o um fator
estressor em potencial, que se for mantido por um período prolongado, acarretará
negativamente no desempenho acadêmico e na saúde do estudante1. Dessa maneira, quando o
período vivenciado na universidade se torna constantemente estressante, pode acarretar efeitos
negativos na saúde física e mental dos indivíduos. Nesse sentido, o stress pode ser
considerado uma das causas que contribuem para a elevada incidência de distúrbios
emocionais (depressão e suicídio), comportamentais (consumo de drogas e álcool), distúrbios
alimentares (anorexia e bulimia), bem como a diminuição do rendimento acadêmico4.
OBJETIVO: Identificar os preditores do estresse universitário nos graduandos de
enfermagem. METODOLOGIA: Estudo quantitativo descritivo-exploratório, realizado com
146 estudantes degraduação de um curso de graduação em Enfermagem de uma universidade
pública da Região Sul do Brasil, no período de setembro a novembro de 2013, sendo utilizada
a modalidade de amostragem não probabilística por conveniência. Para coleta de dados, foi
utilizado uma Escala de Avaliação de Estresse em Estudantes de Enfermagem composta por
30 itens no formato Likert de quatro pontos. A análise dos dados foi realizada através do
programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, para a
obtenção da análise descritiva, de variância. Foi respeitada a Resolução 466/12, sendo esse
trabalho aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde, sob o parecer 201352. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Após a análise fatorial exploratória as questões foram
agrupadas em seis constructos: relações ambientais e profissionais; deslocamento; formação
acadêmica; conhecimento prático adquirido; tempo e lazer e insegurança profissional. A
análise descritiva permitiu identificar que a dimensão tempo e lazer apresentou a maior média
do instrumento (2,28), evidenciando que esse fator é percebido pelos acadêmicos como a
maior fonte de Estresse. A dimensão formação acadêmica apresentou a segunda maior média
do instrumento (1,88) seguida da dimensão conhecimento prático adquirido (1,84). O
constructo deslocamento obteve média de (1,48), já as relações ambientais e profissionais
demonstrou frequência de (1,41), por fim, a dimensão insegurança profissional foi
evidenciada como a de menor média entre os constructos (1,34), demonstrando que os
acadêmicos identificam o constructo em questão com o fator de menor intensidade. Dessa
forma, esse estudo permitiu identificar que os estudantes de enfermagem vivenciam inúmeras
situações de estresse no ambiente formativo, podendo levar a uma diminuição da qualidade e
desempenho acadêmico, refletindo-se na saúde física e psicológica desses futuros
profissionais da área da saúde3. Dentre as situações evidenciadas pelos acadêmicos como
potenciais causas do estresse, pode-se destacara a formação acadêmica, o défice de
conhecimento prático e a falta de tempo e lazer como os principais preditores do estresse
acadêmico. A falta de tempo e lazer foi percebida como o principal fator promotor de estresse
pelos acadêmicos, devido a extensa carga horária do curso e a realização de atividades
extraclasse, podendo levar a presença de sintomas psicológicos como irritação, ansiedade e
baixa autoestima entre os estudantes, os quais foram causados em sua maioria pelo excesso de
atividades diárias e a falta de tempo para o lazer2. As exigências acadêmicas somadas à falta
de tempo para estar com família, descansar ou realizar atividades de lazer levam o acadêmico
a uma sobrecarga de estresse e consequentemente ao desgaste físico e emocional5. As
questões relativas a Formação Acadêmica, queabordam as exigências acadêmicas, como a
complexidade dos trabalhos solicitados e as formas de avaliação utilizadas pela instituição,
constituem importantes fontes de estresse. Os estudantes percebem os sistemas de avaliação
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como algo desgastante, que leva a uma sobrecarga de tarefas e consequente falta de tempo
para realizar as outras atividades exigidas³. A complexidade das formas de avaliação e o nível
de dificuldade exigido para a execução das provas e tarefas, bem como as características
teórico práticas são consideradas fatores de desgaste no ambiente acadêmico. Outro fator de
destaque, foi o Conhecimento Prático Adquirido, os acadêmicospercebem o baixo nível de
conhecimento teórico e prático adquirido com um fator indutor de estresse, levando a
sentimentos de insegurança com o futuro profissional. Os sentimentos de despreparo quanto a
sua prática profissional, geradas pela inexperiência, inseguranças e ineficiência dos
conhecimentos aprendidos colaboram para o aparecimento do estresse4. Nesse contexto, ao
iniciar suas atividades práticas, o acadêmico sente-se despreparado, pois é esperado que ele
consiga associar os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos para realizar uma assistência
de qualidade. CONCLUSÕES: Assim, tendo em vista que o estresse é um fenômeno
multifatorial, a identificação de suas variáveis faz-se necessária na tentativa de administração,
gestão e controle dos eventos, buscando assim, um aumento da qualidade de vida desses
estudantes. Dessa mesma forma, a readequação dos métodos formativos torna-se um
importante instrumento para uma formação acadêmica de qualidade, uma vez que permite a
conciliação entre as necessidades do estudante e exigências das instituições, evitando assim a
sobrecarga e consequentemente o estresse acadêmico. CONTRIBUIÇÕES PARA A
ENFERMAGEM: Os resultados deste estudo constituem importante avanço para a
Enfermagem ao indicarem a necessidade de repensar o processo de formação dos estudantes
de graduação, buscando investir em estratégias de redução do estresse que possibilitem uma
formação acadêmica mais saudável, qualificada e dinâmica, beneficiando o futuro
profissional.
Descritores: Educação em enfermagem; Estudantes de enfermagem; Estresse psicológico.
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10.12 PREDITORES

DA

SATISFAÇÃO

ACADÊMICA

COM

O

CURSO

DE

GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

PREDICTORS OF NURSING ACADEMIC SATISFACTION WITH THE COURSE
Carolina Domingues Hirsch1; Pamela Kath De Oliveira Nornberg2; Daniel Pinho Mendes3;
Edison Luiz DevosBarlem4; Ricardo Cunha dos Santos5; Diego Vasconselos Ramos6
RESUMO: A satisfação acadêmica pode ser compreendida como a percepção do indivíduo
frente o alcance das suas expectativas acadêmicas, ou seja, é a percepção de êxito obtido em
relação ao desempenho educacional. Objetivo: conhecer as dimensões da satisfação
acadêmica com o curso de graduação em enfermagem. Metodologia: Quali-quantitativa,
realizada com 123graduandos de enfermagem, através instrumento semi-estruturado em uma
Universidade Pública do Sul do Brasil. Para analise dos resultados, utilizou-se a estatistica
descritiva e análise textual discursiva. Resultados: Emergiram três categorias: Interação
social/profissional, currículo e ensino e ambiente de aprendizagem. Conclusões: As
dificuldades de relacionamento com os professores e incompatibilidade com a metodologia de
ensino utilizada, foram referidas pelos estudantes como os maiores promotoras da
insatisfação, contribuindo para a ocorrência de sentimentos de desistência do curso. As
universidades devem investir no planejamento de ações que minimizem o desgaste
ocasionado pelas situações identificadas, promovendo maiorsatisfação com o curso
diminuição daevasão.
Descritores: Enfermagem. Estudantes de enfermagem. Satisfação Pessoal.

ABSTRACT: The academic satisfaction can be understood as the perception of the
individual with the scope of their academic expectations, that is, the perception of success
obtained in relation to educational performance. Objective: to know the dimensions of
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academic satisfaction with the degree course in nursing. Methodology: Qualitativequantitative, conducted with 123 undergraduate nursing students through semi-structured
instrument in a public university in southern Brazil. To analyze the results, we used
descriptive statistics and discursive textual analysis. Results: Three categories emerged:
social interaction / professional curriculum and teaching and learning environment.
Conclusions: The relationship difficulties with teachers and incompatible with the teaching
methodology used, were referred to by students as the biggest promoters of dissatisfaction,
contributing to the occurrence of stroke dropout feelings. Universities should invest in the
planning of actions to minimize the wear and tear caused by the situations identified,
promoting maiorsatisfação with the ongoing reduction of evasion.
Descriptors: Nursing. Nursing Student. Personal satisfaction

INTRODUÇÃO

A satisfação pode ser entendida como a percepção subjetiva e individual do sujeito
frente ao alcance de suas expectativas nos diversos setores da vida1. Mais especificamente, a
satisfação acadêmica pode ser vista como fator essencial na motivação e envolvimento
acadêmico,

interferindo

no

aproveitamento

do

aprendizado

dos

estudantes

e,

consequentemente, na competência do futuro profissional2.
Sendo asuniversidadesresponsáveis por forneceras condições necessárias ao bom
desenvolvimento do processo educacional do acadêmico, estas devem buscar atender as
demandas cada vez mais exigentes do mercado de trabalho, através de uma ótima qualificação
profissional, com conteúdo e processos pedagógicos atualizados, agindo como suporte para a
construção de uma identidade profissional dinâmica e competitiva3.
Contudo, essa readequação dos processos deve ocorrer de forma a articular os
interesses institucionais com as exigências pessoais dos estudantes, construindo um ambiente
formativo condizente tanto com as exigências da sociedade, quanto com as expectativas dos
estudantes.
Para tanto, torna-se imprescindível conhecer os determinantes da satisfação dos
estudantes, uma vez que a percepção de insatisfação com o curso pode acarretar em
sofrimento e estresse, repercutindo negativamente na vida acadêmica, no futuro profissional,
nas relações de trabalho, assim como para questões pessoais.
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Nesse sentido, os estudantes percebem como desencadeadoras da insatisfação com o
curso, as questões referentes a estrutura física (laboratórios, salas de aula, bibliotecas),
conteúdos curriculares (estrutura curricular, organização, disciplinas oferecidas, atividades
curriculares e extracurriculares) e a qualidade do ensino (metodologias de ensino, corpo
docente, adequação das discrepâncias entre a teoria e a prática)4.
Contudo, outros estudos demonstram que, os fatores mais evidenciados como
determinantes para a insatisfação com o curso foram o pouco conhecimento dos estudantes
acerca do curso e/ou a falta de interesse pela profissão escolhida5. Dessa forma, conhecer os
determinantes da satisfação acadêmica, pode servir uma tecnologia para que seja possível
adequar as IES (instituições de ensino superior) aos avanços científicos, sociais adequando-os
as expectativas e necessidades dos estudantes universitários4.
Frente a essas considerações, justifica-se o desenvolvimento de uma pesquisa com
abordagem quali-quantitativa, que possibilita um maior aprofundamento acerca das
manifestações da satisfação acadêmica entre estudantes de enfermagem, haja visto que a
maioria dos estudos presentes na literatura apresentam-se com uma metodologia unicamente
quantitativa5-6.
Assim, diante do exposto, emergiu a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores
percebidos pelos estudantes de enfermagem como relevantes para a promoção da satisfação
com o curso? Tendo o artigo como objetivo, conhecer as dimensões da satisfação acadêmica
percebida pelos estudantes da graduação em enfermagem.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quali-quantitativo, empregado como uma possibilidade analisar
o fenômeno em investigação e aprofundar a sua compreensão, com ênfase nos processos
vivenciados e nos significados atribuídos pelos sujeitos, A pesquisa, do tipo descritivoexploratório de corte transversal, foi realizada em uma universidade pública federal localizada
no extremo sul do Brasil. Foram sujeitos do estudo 123 estudantes do Curso de Graduação em
Enfermagem regularmente matriculados no segundo semestre de 2014. Como critério de
seleção da amostra foi utilizada a modalidade de amostragem não probabilística por
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conveniência, de forma que os informantes foram selecionados de acordo com sua presença e
disponibilidade no local e no momento em que o processo de coleta de dados foi
implementado.
A aplicação do instrumento foi realizada em dezembro de 2014, em um único
momento e de maneira coletiva durante o horário letivo cedido por docentes das disciplinas
pertencentes à estrutura curricular do curso de graduação em Enfermagem.
Foi utilizado um instrumento semiestruturado contendo questões fechadas de
caracterização da amostra, e satisfação três questões abertas, enfocando os seguintes aspectos
da satisfação acadêmica: Ocorrência de pensamentos de desistência do curso; Nível geral de
satisfação e por último foi solicitado que fizessem alguma Sugestão ao curso de enfermagem.
Para análise dos dados foi utilizada a estatística descritiva, para sumarização dos
dados, e a Análise Textual Discursiva, que permite o conhecer o fenômeno estudado através
da interpretação dos relatos, operacionalizando-se em três fases: a unitarização, o
estabelecimento de relações e a comunicação.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Local, sob o parecer
n°59/2012. Os depoimentos dos estudantes estão identificados pela letra E, seguida de um
número sequencial e da série cursada, de S1 a S9.

RESULTADOS

Em relação aos dados sócio-demográficos da amostra estudada, obteve-se um total de
123 estudantes, sendo 91,05% do sexo feminino, 79,7% solteiros, 81,3% referiam não ter
filhos, sendo a média de idade 25 anos, variando entre 18 e 50 anos. Verificou-se também que
59,4%, participavam de atividades extra curriculares e desses 49,6% possuíam bolsa
remunerada. A maioria dos estudantes afirmava não trabalhar 77,2% e, do restante, 13,8%
relatavam trabalhar na área da saúde. Ainda, a maioria dos estudantes afirmou ter escolhido a
enfermagem como sua primeira opção de curso 72,6% e 61,8% referiram nunca ter pensado
em desistir do curso.
Na questão n° 1: “Já pensou em desistir do curso? Não? Sim? Porquê?”, dos 123
estudantes 63 relataram nunca ter pensado em desistir do curso, e 58 já pensaram em desistir.
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Dos estudantes que referiram já ter pensado em desistir do curso, 7 justificaram sua intenção
devido a questões relativas a Interação social e profissional, 2 às questões referentes ao
currículo e 2aoensino, 31 à motivos pessoais e 16 não justificaram. O principal fator
considerado pelos estudantes como motivador para a desistência do curso foram as questões
referentes ao domínio Interação social e profissional. Nenhum estudante relatou o domínio
Ambiente de aprendizagem como motivo potencial para desistência do curso(Figura 1).
Figura 1– Relação entre as dimensões da satisfação e as causas dos pensamentos de desistência do curso– Rio
Grande, 2015.

Em relação aquestão 2: “De modo geral, o quanto você está satisfeito com o currículo

e ensino de enfermagem, a interação social profissional e o ambiente de aprendizagem
proporcionada pelo Curso de Enfermagem?”, 101 estudantes dos 121 responderam a questão.
Assim, 10 estudantes referirem estar muito satisfeitos com o curso de graduação em
enfermagem;55 satisfeitos; 10 medianamente satisfeitos;9 pouco satisfeitos e 10 relataram
estarem insatisfeito. O fator evidenciado pela maioria dos estudantes como maior promotor da
insatisfação acadêmica foi o domínio Currículo e Ensino. Independentemente do nível de
satisfação, a maioria dos estudantes, relatou alguma dificuldade nas questões relativas a
Interação social e profissional, Currículo e Ensino e Ambiente de aprendizagem (Figura 2).
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Figura 2 –Relação entre o nível de satisfação e as dimensões da satisfação acadêmica – Rio Grande, 2015.

Por fim, na questão 3: “Por favor, faça qualquer sugestão ou comentário para o Curso
de Graduação em Enfermagem”, dos 121 participantes, 99 sugeriram algumas adequações e
modificações referentes aos quatro domínios analisados, sendo 34 relativos a Interação social
e profissional; 55 ao Currículo e Ensino e 10 no que diz respeito ao Ambiente de
aprendizagem. Sendo o domínio Currículo e Ensino o mais representativo como
desencadeador da insatisfação acadêmica com o curso (Figura 3).
Figura 3 –Sugestões acadêmicas para a otimização da satisfação acadêmica com o curso – Rio Grande, 2015.

DISCUSSÃO

Em resposta às questões abertas, essas foram classificadas em três categorias
referentes às dimensões da satisfação acadêmica: Interação social/profissional, currículo e
ensino e ambiente de aprendizagem. Observou-se que os estudantes não manifestaram
necessariamente características específicas a todas as dimensões da satisfação, apresentando
maior ênfase em uma ou em outra dimensão, conforme descrito a seguir.
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Atividades relacionadas ao Currículo e Ensino

O domínio currículo e Ensino foi percebido, pelos estudantes, como maior promotor
de insatisfação com a curso de graduação em enfermagem, independentemente do nível de
satisfação dos estudantes.
Independentemente do nível de satisfação referida pelos estudantes, a maioria, relatou
alguma dificuldade nas questões relativas ao Currículo e Ensino, o que demonstra que esse
domínio é percebido pelos acadêmicos como importante fator na percepção de satisfação com
o curso. As insatisfações relatadas pelos estudantes, em resposta as questões referentes a
dimensão Currículo e Ensino, parecem estar associadas aos fatores: metodologia e didática de
ensino utilizadaa forma de avaliação das atividades práticas, distribuição das disciplinas em
dois turnos; baixa carga horaria em algumas disciplinas; conteúdos programáticos
inadequados e baixa carga horaria de atividades práticas, conforme pode ser percebido pelas
falas a seguir:
E7S3: “Com o curso estou satisfeita, mas com a grade de horários não, pois poderia
ser mais aproveitado os horários ao invés de ter aula todos os dias nos dois turnos”.
E2S3: “Avaliar a tempo curricular de algumas disciplinas essenciais que nos dão
mais base para a formação de forma a aumentá-la”.
E72S9: “Penso que o curso deveria ser mais voltado para a assistência prática e não
para a pesquisa”.
E19S4: “Inserir no currículo de maneira obrigatória uma cadeira de “urgência e
emergência”.
E118S7: “É um curso bom teoricamente, mas acho que há uma grande falta de um
contato mais duradouro e efetivo com a assistência”.
E18S4: “Os professores deveriam ter mais didática, saber que cada aluno tem seu
ritmo de aprendizado e não desmerecê-lo por isso”.
E34S5: “Estou satisfeita apesar de não concordar com o modo de avaliação através
de provas praticas, pois expõem o estudante a uma pressão que interfere no trabalho
prático”.
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As dificuldades percebidas pelos estudantes na distribuição das disciplinas, pode
influenciar na satisfação com o curso, uma vez que a organização das aulas parece atender
apenas os interesses institucionais, desconsiderando as necessidades dos acadêmicos.
Nesse sentido a forma como as disciplinas, horários e conteúdos programáticos são
distribuídos, promovem nos estudantes sentimentos de insatisfação, uma vez que as inúmeras
cobranças, exigências e as pressões internas e externas ocasionadas pela distribuição ineficaz,
do quadro de disciplinas do curso, pode levar o acadêmico ao estresse e a desistência da futura
profissão7. Soma-se a isso ainda, o excesso de exigências em pouco tempo hábil cobrado
pelas disciplinas de caráter teórico-praticas, assim como as demandas e responsabilidades
crescentes, acarretando o esgotamento físico e mental, e consequentemente a insatisfação
desses estudantes.
Da mesma forma, a ausência de alguns conteúdos, percebidos como essenciais pelos
estudantes, ou ainda a pouca carga horaria de algumas disciplinas, também leva o estudante a
sentimentos de insatisfação com o curso devido a percepção de não estarem sendo bem
preparados para a sua futura pratica profissional.
A progressão dessa situação de inadequação entre as exigências e as capacidades dos
indivíduos em suprir essa demanda, leva a uma queda na saúde e qualidade de vida desses
acadêmicos2, promovendo sentimentos de retração, traduzidos em sensações de apatia e falta
de motivação para realização das atividades acadêmicas, resultando na insatisfação
acadêmica8.
Outro ponto destacado foi aforma de avaliação,que é percebida pelos estudantes como
causadora de desconforto e insatisfação, algumas disciplinas exigem de mais dos estudantes
durante as avaliações praticas, levando a sobrecarga de estresse e baixo aproveitamento.
As inadequações metodológicas e didáticas, fazem com que os estudantes tenham
dificuldades em acompanhar algumas disciplinas, devido a forma como essa é conduzida.
Muitas vezes o estudante percebe-se impotente frente as formas avaliativas que exigem uma
postura rígida de executores de tarefas, não permitindo ao estudante posicionar-se de ativa no
processo de execução de uma tarefa.
Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de readequar as práticas educativas, uma
vez que a metodologia de ensino-aprendizagem ideal deve instigar o estudante a posicionar-se
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de forma ativa no processo de aprendizagem e o conduzir a alcançar dimensões intelectuais
duradouras, uma vez que essas, ao contrário das metodologias tradicionais, são construídas e
não adquiridas9.
Nesse sentido faz-se necessário atentar para as incoerências percebidas pelos
estudantes nos fatores relacionados com os processos, pois esses são percebidos com maior
peso pelos estudantes em relação aos demais fatores, o que demonstra que a qualidade do
ensino é primada pelos estudantes como principal aspecto para a satisfação, sendo a qualidade
da estrutura secundarizada em detrimento da qualidade dos processos10.

Interação Social e Profissional

O constructo interação social/profissional, caracterizado por dificuldades de
relacionamento com colegas, professores e profissionais, foi descrita pelos estudantes como
relevante na promoção de insatisfação com as questões relacionadas ao curso, e
consequentemente a pensamentos de desistência.
As dificuldades de relacionamento interpessoal foramreferidapelos estudantes como o
segundo fator mais influente na percepção de insatisfação com o curso. Sendo os principais
pontos elencados: a percepção de terrorismo psicológico praticado por alguns docentes;
excesso de cobranças e exigências; conduta arrogante; relacionamento rígido e hierarquizado;
distanciamento e indiferença as necessidades e singularidades dos estudantes, conforme as
falas:
E56S8: “A interação com alguns profissionais são difíceis devido a sua arrogância”.
E113S7 “Um pouco frustrada, porque alguns professores infelizmente praticam
terrorismo ainda com os alunos”.
E114S7: “Acho que pode haver menos pressão por parte de alguns professores que
nos fazem ficar muito ansiosos”.
E49S6: “Eu acho que os docentes deveriam respeitar mais os alunos, escutar seus
pensamentos e avalia-los conforme seu desenvolvimento e não simplesmente impor que ele
realize procedimentos de acordo com cada docente, dar espaço para a discussão onde se
desenvolva e sejam explicados os motivos de tal problematização”.
382

E60S8: “Alguns profissionais necessitam realizar menos pressões psicológicas
principalmente em provas práticas, aumentando assim o nervosismo e prejudicando sua
prova”.
E113S7: “Gostaria que os professores fizessem menos assédio moral buling e afins
porque noto que alguns colegas se abalam e tornam-se mais inseguros devido ao fato”.
As dificuldades relacionais referidas pelos estudantes, são evidenciadas pela literatura
como uma importante causa do estresse universitário11, esse estranhamento interpessoal do
aluno com os colegas e com as equipes de trabalho no ambiente hospitalar, pode levar a
insatisfação e consequentemente a desistência do curso.
No ambiente acadêmico as relações interpessoais são estressores em potencial,
contudo essa dificuldade nas interações sociais não se restringe apenas aos profissionais, e
colegas do ambiente profissional12. Não possuir um bom relacionamento com os professores,
também é apontado como gerador de estresse, uma vez que influenciam diretamente na forma
como os estudantes são orientados e preparados para as situações de estágios13.
A falta de um relacionamento amigável influencia não somente na qualidade
acadêmica do ensino e no seu futuro profissional desse estudante, mas também na qualidade
de vida, uma vez que, quando o período vivenciado na universidade torna-se constantemente
estressante, pode acarretar em efeitos negativos na saúde física e mental dos indivíduos 14.
Todo esse desgaste pode levar o acadêmico a pensar em desistir do curso, pois as dificuldades
naturais enfrentadas durante o processo formativo, relacionadas ao excesso de exigências e
atividades, são potencializadas com o surgimento de dificuldades relacionais, levando o
estudante a altos níveis estresse e consequente insatisfação com o curso.
Foi possível observar ainda que, a percepção de não conseguirem corresponder às
exigências dos docentes e de não serem compreendidos em sua individualidade contribuiu
para que os estudantes se sentissem insatisfeitos com o curso, favorecendo o desenvolvimento
de pensamentos de desistência do curso.
Quando os desconfortos inter-relacionais ultrapassam a sala de aula e alcançam os
ambientes de atividades práticas, a percepção de insatisfação se potencializa, pois atinge mais
do a imagem do professor, afetando as expectativas positivas que os estudantes possuem em
relação ao seu local de estágio9.Geralmente, o acadêmico idealiza o ambiente hospitalar como
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um local adequado e acolhedor, que permite o desenvolvimento de um relacionamento
amigável entre os profissionais de saúde e pacientes15. Contudo, muitas vezes, essa não é a
realidade encontrada na prática, os ambientes profissionais apresentam-se, muitas vezes,
locais estressantes, com dificuldades de relacionamento entre pacientes, equipe e docentes10.
Dessa forma, em muitas situações, os estudantes sentem-se desmotivados pela falta de
acolhimento e pela não valorização das atividades que executam durante sua formação, por
parte tanto dos docentes, como dos outros profissionais, o que corrobora ainda mais para a
desmotivação, insatisfação e evasão do curso13.

Ambiente de Aprendizagem

As questões relativas à infraestrutura foram percebidas de maneira menos intensa
pelos estudantes no que tange a questão da satisfação ou insatisfação com o curso, sendo elas:
A falta de recursos físicos como espaço para descanso, o acervo deficiente da biblioteca,
número insuficiente de laboratórios e a restrição de horários para sua utilização, conforme
pode ser percebido pelas falas que seguem:
E103S2: “Acredito que a estrutura física dos laboratórios, assim como o acervo dos
livros da biblioteca, precisam melhorar”.
E18S4: “Gostaria que houvesse mais de um laboratório de pratica de enfermagem,
com mais recursos para treinar habilidades”.
E46S6: “Maior disponibilidade de horário no laboratório de enfermagem”.
E40S6: “De modo geral estou satisfeita, o que me deixa triste é não ter na área
acadêmica da saúde, locais para descanso e um espaço maior para estudo, pois frequento a
instituição de segunda a sexta das 8h às 18h”.
Dessa forma, os acadêmicos referem que a estrutura física da universidade possui
importante papel na formação acadêmica e na promoção de uma maior qualidade educacional,
seja através da aquisição de novas tecnologias de ensino, na reciclagem de antigos métodos ou
ainda na promoção da qualidade de vida dos estudantes através da construção e manutenção
de um ambiente agradável e acolhedor, com locais de lazer que promovam a interação
acadêmica.
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Os estudantes evidenciam as dificuldades relativas a estrutura da biblioteca, salas de
aula e laboratórios com poucos recursos, como promotores de insatisfação com o curso. Nesse
sentido, as universidades devem adequar suas estruturas, mantendo-se atualizadas para
atenderem as demandas formativas, oferecendo ótima qualificação profissional com conteúdo
e processos pedagógicos atualizados3, assim como suporte uma experiência acadêmica
agradável e de qualidade em um ambiente promotor de experiências, mas também acolhedor
em uma integração harmônica dos interesses e necessidades de todos os envolvidos.
Dessa forma, torna-se imprescindível a manutenção tanto da estrutura física
(laboratórios, salas de aula, bibliotecas, centros de lazer) quanto seus conteúdos curriculares
(estrutura curricular, organização, disciplinas oferecidas, atividades curriculares e
extracurriculares) e a qualidade do ensino (metodologias de ensino, corpo docente, adequação
das discrepâncias entre a teoria e a prática) para que seja possível acompanhar os avanços
científicos, sociais e as expectativas dos estudantes universitários4.

CONCLUSÕES

Esse estudo permitiu evidenciar que as dificuldades de relacionamento com os
professores e incompatibilidade com a metodologia de ensino utilizada, são percebidas pelos
estudantes como as maiores promotoras da insatisfação, contribuindo para a ocorrência de
sentimentos de desistência do curso.
Diante do exposto, evidencia-se a importância de conhecer os fatores que levam frente
aos sentimentos de satisfação/insatisfação com o curso, fornecendo as instituições
informações válidas, que auxiliam na melhora contínua da qualidade do ensino, através da
reestruturação dos métodos de ensino, buscando o desenvolvimento eficaz e integral do
estudante, adequando as expectativas dos acadêmicos à realidade das necessidades
institucionais.
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CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM

O conhecimento das necessidades acadêmicas constitui um importante elemento para
o desenvolvimento de uma experiência educacional adequada e satisfatória, sendo
imprescindíveis na readequação dos processos e estruturas. Assim, o investimento das
universidades no planejamento de ações que minimizem o desgaste ocasionado pelas
situações identificadas como promotoras de insatisfação, as instituições promovem o aumento
do desempenho e integração do estudante com o curso, contribuindo tanto para a qualificação
e satisfação acadêmica, quanto para a diminuição da evasão.

REFERÊNCIAS

1 Lee CY, White B, Hong YM. Comparison of the clinical practice satisfaction of nursing
students in Korea and the USA. Nursing and Health Sciences. 2009; 11: 10-6.
2 Shashi L. Education systems and academic satisfaction: A Study on Rural and Urban
Students of Traditional Vs Open Education System in India.Turkish Online Journal of
Distance Education. 2012; 13(3).
3 Miranda VS, Silva VP, Carmo YA, et al. Panorama da satisfação dos acadêmicos da
faculdade de estudos sociais da universidade federal do amazonas. Revista GUAL,
Florianópolis.2013; 6(3): 310-31.
4 JaradeenNetal. Students Satisfaction with Nursing Program. Bahrain Medical
Bulletin.2012; 34(1): 1-6.
5 Brito AMR, Brito MJM, Silva PAB. Perfil sociodemográfico de discentes de Enfermagem
de Instituições de Ensino Superior de Belo Horizonte. Escola Anna Nery Revista de
Enfermagem. 2009; 13(2): 328-33.
6 Ramos AM, Tomaschewski-barlem JG, Lunardi VL, et al. Satisfação com a experiência
acadêmica entre estudantes de graduação em enfermagem. Texto Contexto Enferm; 2014.
No Prelo.
7 Nicolas M, Sánchez M, Marín SL, et al. Percepcióndelestrésenlosestudiantes de
Enfermería ante sus prácticas clínicas. Enfermeria Global. 2013; 12(31): 232-53.
8 Chipas A, et al. Stress: Perceptions, manifestations, and Coping Mechanisms of Student
Registered Nurse Anesthetists. AANA J. 2012; 80(4): 49-55.
386

9 Pavastavrou E, Lambrinou E, Tsangari, H, et al. Student nurses’ experienceoflearning in
theclinicalenvironment. Nurse Education in Practice.2010; 10(3): 176-82.
10 Leach JK, Patall EA. MaximizingandCounterfactualThinking in Academic Major
DecisionMaking. JournalofCareerAssessment. 2013; 21(3): 414-29.
11 Costa ALS, Polak C. Construção e Validação de Instrumento para Avaliação de Estresse
em Estudantes de Enfermagem (AEEE). Rev. Esc. Enferm. USP. 2009; 43(ESP): 1017-26.
12 Hirsch CD,Barlem ELD, Lunardi VL, et al. Preditores do estresse e estratégias de coping
utilizadas por estudantes de Enfermagem. Acta paul. enferm. 2015; 28(3): 224-9.
13 Custódio S, Pereira A, Seco G. Stresse e estratégias de coping dos estudantes de
enfermagem em ensino clínico. In: Congresso Internacional Galego-Português de
Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho; 2009: 4670-83.
14 Shaban IA, Khater WA, Akhu-zaheya LM. Undergraduate nursing students’ stress sources
and coping behaviours during their initial period of clinical training: A Jordanian
perspective. NursEduc Pract.2012; 12(4): 204-9.
15 Tomaschewski-BarlemJG, Barlem ELD, Lunardi VL, et al.
Characteristic signsandsymptoms oftheBurnoutsyndromeexperiencedbyundergraduatenurs
ingstudents.Journal of Nursing and Socioenvironmental Health. 2014; 1(1): 19-26.

387

10.13 SATISFAÇÃO

ACADÊMICA

COM

O

CURSO

DE

GRADUAÇÃO

EM

ENFERMAGEM
Carolina Domingues Hirsch1; Pamela Kath De Oliveira Nornberg2; Daniel Pinho Mendes3;
Edison Luiz Devos Barlem4 Rogério Barbosa Silveira5 Gabriela do Rosario Paloski 6
INTRODUÇÃO: As modificações econômicas e sociais promovidas pelo processo de
globalização têm modificado a relação entre o homem e o trabalho1. A busca pela ampliação
da produção através da eficiência, exige dos profissionais maiores qualificações para suprir as
demandas da nova realidade. Contudo, o crescimento dos ritmos e cargas de trabalho acaba
sobrepondo-se as necessidades dos indivíduos, colocando suas aspirações em segundo plano,
refletindo-se, em longo prazo, na insatisfação desse individuo2. A entrada na universidade
também pode ser promotora de desconforto devido às inúmeras cobranças e exigências
impostas por esse novo contexto de vida, podendo levar o acadêmico ao estresse e desistência
da futura profissão¹. A condição de insatisfação diária desencadeia sentimentos de ansiedade,
irritabilidade, impaciência, desinteresse e desmotivação nas questões relativas ao curso,
podendo ser observada pela queda do índice de frequência nas aulas. A progressão dessa
situação de inadequação entre as exigências e as capacidades dos indivíduos em suprir
demandas leva a problemas na saúde e qualidade de vida desses acadêmicos, promovendo
sentimentos de retração, traduzidos em sensações de apatia e falta de motivação para
realização das atividades, o que resulta na insatisfação acadêmica2. Dessa forma, a satisfação
acadêmica pode ser compreendida como a percepção do indivíduo frente o alcance das suas
expectativas acadêmicas, ou seja, é a percepção de êxito obtido em relação ao desempenho
educacional. Tendo em vista que as IES exercem um importante papel na construção do
conhecimento científico e nos meios de interação e atuação profissional, essas devem
trabalhar formas de adequação e desenvolvimento de condutas que satisfaçam as expectativas
dos estudantes, promovendo uma experiência acadêmica satisfatória. OBJETIVO: identificar
os preditores e fatores associados à satisfação pessoal dos estudantes de enfermagem.
METODOLOGIA: Estudo quantitativo transversal, realizado com123 estudantes de
1
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enfermagem, no segundo semestre de 2014, em uma universidade no sul do Brasil. Foi
utilizada a modalidade de amostragem não probabilística por conveniência, de forma que os
participantes foram selecionados de acordo com sua presença e disponibilidade no local e no
momento da coleta. Como instrumento foi utilizado o Nursing Satisfaction Students Scale
(NSSS) - versão brasileira, operacionalizada em escala Likert de cinco pontos, sendo
composta por 22 questões. Para análise dos dados, foi utilizado o software estatístico SPSS
(StatisticalPackage for Social Sciences) versão 22.0. O desenvolvimento do estudo atendeu as
normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa envolvendo seres humanos, sendo
aprovada pelo CEPAS sob parecer n°59/2012.RESULTADOS E DISCUSSÃO: A analise
fatorial identificou três grupos de respostas: interação social/profissional; currículo e ensino
e ambiente de aprendizagem. A dimensão currículo e ensino apresentou a maior média do
instrumento (3,57), evidenciando que esse fator foi percebido pelos estudantes como o maior
promotor de satisfação com o curso, seguido do ambiente de aprendizagem (3,33) e das
interações sociais/profissionais (3,28). A dimensão currículo e ensino, refere-se as questões
da qualificação docente, uso de metodologias adequadas, didática atualizada, distribuição dos
conteúdos curriculares e consistência das disciplinas. Nessa dimensão, verificou-se que o
método de ensino empregado influencia diretamente na satisfação dos acadêmicos, as
atividades que estimulam a participação ativa dos estudantes na resolução de problemas
permitem que esses desenvolvam responsabilidades, aumentem a autonomia, controle,
independência e segurança, promovendo a satisfação na medida em que se constroem na sua
trajetória2. Paralelamente, as questões curriculares também foram percebidas como
importantes, tais como: distribuição dos conteúdos curriculares; consistência das disciplinas;
similaridade dos conteúdos com a realidade prática e a potencialidade do currículo em
promover uma formação condizente com as necessidades do mercado3.As inadequações
curriculares percebidas, como falta de profissionais para atender às expectativas e demandas
de estudantes e a cargas horárias insuficiente de atividades práticas, foram destacadas como
situações recorrentes pelos estudantes. O aumento da carga horária disponibilizada para as
disciplinas de caráter prático promove maior segurança e autoconfiança em relação a seus
conhecimentos adquiridos ao longo do período formativo4. A dimensão ambiente de
aprendizagem, também percebida como promotora da satisfação, demonstra que as questões
relativas a infraestrutura, instalações de apoio, aquisição e manutenção de equipamentos
possuem relevância na percepção de satisfação com o curso. O investimento em melhorias
estruturais pode aumentar a eficiência e a produtividade dos acadêmicos, devendo ser vista
como uma estratégia para atingir os objetivos organizacionais, pois contempla as necessidades
da instituição e também as expectativas e ideais pessoais dos estudantes, através da
eliminação ou prevenção dos efeitos negativos da insatisfação com o ambiente formativo e
com o curso5. Essas tecnologias, além de beneficiarem a construção do conhecimento,
também promovem a satisfação dos estudantes de enfermagem, por gerarem uma atualização
dos métodos de ensino. Contudo, não são apenas as tecnologias de comunicação e informação
que são importantes para promover um ambiente condizente com as necessidades dos
estudantes, a estrutura física das instituições também merece destaque, uma vez que essa é
apontada pelos estudantes como um fator determinante da satisfação com o curso8.Nesse
sentido, os estudantes destacam como fundamentais para a satisfação com o curso as
instalações de apoio, computadores, bibliotecas com acervo atualizado, laboratórios com
equipamentos em bom estado de conservação, assim como a estrutura física das salas de
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aula3. Outro fator evidenciado foi a dimensão interação social/profissional, demonstrando
que as dificuldades relacionais constituem a terceira maior causa de insatisfação pessoal. A
construção de uma relação positiva de troca entre todos os envolvidos no processo formativo
promove o crescimento pessoal, acadêmico e profissional desses estudantes, preparando-os
para se tornarem futuros enfermeiros5. Estudos relatam que os estudantes desenvolvem
atitudes negativas quando não estão satisfeitos, desenvolvendo, muitas vezes, sintomas
negativos devido a dificuldades de relacionamento, rivalidade com os colegas, problemas
interpessoais, ambiente de trabalho hostil, entre outros4.As dificuldades interpessoais
vivenciadas pelos estudantes no ambiente de ensino dificultam a articulação dos saberes
teórico-práticos que dependem de uma interação harmônica entre professores, estudantes e
funcionários5.Dessa forma, as inter-relações estabelecidas no ambiente formativo foram
percebidas como importantes preditores da satisfação acadêmica, associadas a percepção
positiva em relação ao apoio do corpo docente, do incentivo das redes sociais de amigos, e a
solicitude dos profissionais dos ambientes educacionais. CONCLUSÕES: O constructo
currículo e o ensino foi o fator percebido como maior preditor da satisfação acadêmica com o
curso, seguidas da dimensão interação social/profissional e ambiente de aprendizagem.
Considerando os múltiplos fatores determinantes da satisfação acadêmica, faz-se necessário
promover melhorias pontuais no cenário educacional e formativo, que permitam uma
adaptação das instituições ás necessidades desses estudantes, no intuito de contribuir para uma
experiência acadêmica satisfatória através da diminuição das barreiras que dificultam a sua
formação. CONTRIBUIÇÕES PARA A AENFERMAGEM: Este estudo permite a
ampliação do conhecimento sobre o fenômeno da satisfação, assim como dos fatores que
provocam a desmotivação ao longo do período formativo, no contexto especifico dos
estudantes de enfermagem brasileiros. Nesse sentido, através do conhecimento das dimensões
institucionais que predizem a satisfação dos estudantes, é possível que as Instituições de
Ensino Superior reavaliem seus processos formativos, visando a qualidade educacional.
Descritores: Enfermagem. Estudantes de enfermagem. Satisfação Pessoal.
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10.14 SOFRIMENTO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ENFERMAGEM À
LUZ DA RACIONALIDADE AMBIENTAL

MORAL DISTRESS IN NURSING WORK ENVIRONMENT IN THE LIGHT OF
ENVIRONMENTAL RATIONALITY
Simoní Saraiva Bordignon1; Edison Devos Barlem2; Jamila Geri Tomaschewski Barlem3;
Vania Dias Cruz4; Flávia Seles Oliveira5
Resumo: A necessidade de ampliar conhecimentos acerca do Sofrimento moral em
profissionais de enfermagem e as influências ambientais que contribuem para o seu
desenvolvimento justifica este estudo. Tem-se por objetivo refletir sobre os aspectos
conceituais dos termos mencionados, através do conceito de Sofrimento Moral de Andrew
Jameton e da racionalidade ambiental de Enrique Leff, destacando implicações para o setor
saúde e sociedade. Trata-se de uma reflexão teórico-filosófica acerca dos termos Sofrimento
moral e Ambiente, e sua importância para o setor saúde e para a sociedade. O texto compõese de duas partes: uma relativa ao sofrimento moral em profissionais de enfermagem e o
ambiente de trabalho e outra, enfocando a relação entre sofrimento moral em profissionais de
enfermagem e a racionalidade ambiental. Nesse sentido evidencia-se há necessidade de
expandir a visão sobre o sofrimento moral em profissionais de enfermagem acerca das
interações ecológicas relacionadas com as atividades da profissão.
Descritores: Enfermagem. Ética. Saúde Ambiental.
Abstract: The need to expand knowledge about the moral distress of nursing professionals
and environmental influences that contribute to its development justifies this study. It is
intended to reflect on the conceptual aspects of the mentioned terms, through the concept of
moral distress Andrew Jameton and environmental rationality Enrique Leff, highlighting
implications for the health sector and society. This is a theoretical-philosophical reflection on
the terms moral distress and environment, and its importance to the health sector and society.
The text consists of two parts: one relating to moral distress in nursing professionals and the
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working environment and another focusing on the relationship between moral distress in
nursing professionals and environmental rationality. In this sense it is evident there is need to
expand the vision of moral distress in nursing professionals about the ecological interactions
related to the activities of the profession.
Descriptors: Nursing. Ethic. Environmental Health.

INTRODUÇÃO

A prática de enfermagem é fundamentalmente um empreendimento moral e ético, já
que o modo como os profissionais desempenham seu papel tem implicações morais1 para os
múltiplos sujeitos envolvidos, principalmente pelas diferentes relações de poder, de
desigualdades sociais, culturais, de linguagem, de saber, dentre outras, presentes no ambiente
de trabalho2.
No âmbito da atuação ética em saúde, percebe-se uma crise relacionada aos valores em
muitas organizações de saúde, e na sociedade como um todo, gerando novos enfrentamentos a
cada dia. Tais situações permitem afirmar que os dilemas morais são iminentes aos
profissionais de enfermagem e ocorrem quando diferenças no modo de perceber uma
determinada situação não podem ser adequadamente comunicadas, compreendidas e
resolvidas, o que pode gerar sofrimento moral3.
O sofrimento moral foi descrito como um desequilíbrio psicológico ocasionado por
sentimentos dolorosos que ocorrem quando o indivíduo não pode executar ações moralmente
adequadas, segundo sua consciência4. Assim, o sofrimento moral ocorre quando o ambiente
interno dos profissionais de enfermagem, seus valores e obrigações percebidos, são
incompatíveis com as necessidades e pontos de vista predominantes no ambiente de trabalho
externo5.
Destaca-se que a importância do ambiente tem sido enfatizada desde Florence
Nightingale, como um eixo central na enfermagem. Nightingale foi à primeira enfermeira a
identificar o papel do ambiente e sua influência na saúde dos indivíduos, fornecendo
estratégias ambientais a serem implementadas, com base nos elementos físicos que afetam a
saúde6. Evidencia-se que o conceito de ambiente utilizado era direcionado apenas às ações
deste no indivíduo, de forma linear.
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Neste contexto, “a racionalidade ambiental discute as práticas médicas, como também
a relação estabelecida com o corpo e a vida. Esta discussão não advém somente como
consequência do aparecimento de novas doenças de etiologia ambiental e do agravamento de
outra por efeito da contaminação do ambiente e sim, pela degradação ambiental estar
diretamente associada à deterioração das condições sociais” (7:310).
No entanto, o ambiente não é, pois, o “meio que circunda as espécies e as populações
biológicas. É uma categoria sociológica (e não biológica) relativa a uma racionalidade social,
configurada por comportamentos, valores, como também novos potenciais produtivos”(7:224).
Assim, o conceito de ambiente passa a ser considerado a partir de uma visão ecossistêmica.
Composta por sistemas ambientais nos quais os componentes vivos e não vivos interagem na
ação e na reação para provocarem direta ou indiretamente estados adequados à vida em
comunidade ou a sua inadequação. Nesta integração, se produzem e reproduzem situações
favoráveis à construção do próprio ambiente físico-social de forma a propiciar aos seus
componentes, vivos e não vivos, meios sustentáveis à sobrevivência e à preservação8.
Diferentes enfoques metodológicos são utilizados para melhor compreender a rede de
causas conexas entre o processo vital do ser humano “e o potencial cibernético de um
conjunto de processos de ordem física, biológica e social”(7:224). Assim, através da
racionalidade ambiental é possível refletir acerca do sistema de regras de pensamento e
comportamento dos atores sociais que legitimam ações e conferem um sentido as ações
sociais.
Desta forma, o ambiente emerge como um saber reintegrador da diversidade, de novos
valores éticos e estéticos e dos potencias sinergéticos gerados pela articulação de processos
ecológicos, tecnológicos e culturais7. Para entender o ambiente de trabalho dos profissionais
de enfermagem, na perspectiva ecossistêmica, torna-se necessário considerá-lo como um
sistema social dinâmico, composto por uma diversidade de elementos, que se interrelacionam, constituído pelos aspectos físicos e sociais que se manifestam em constante
interação9.
Destarte, este estudo justifica-se pela necessidade de ampliar conhecimentos acerca do
Sofrimento moral em profissionais de enfermagem e as influências ambientais que
contribuem para o seu desenvolvimento, buscando compreender como esse sentimento pode
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ter repercussões tanto para o próprio profissional, para o ambiente de trabalho e as relações de
trabalho, quanto para os diferentes sujeitos com quem interage.
Neste cenário, considerando-se o debate acerca dos termos Sofrimento moral e
Ambiente, e sua importância para o setor saúde e para a sociedade, o presente artigo tem por
objetivo refletir acerca dos aspectos conceituais dos termos mencionados, sobre a perspectiva
do Sofrimento Moral de Andrew Jameton(3,4,10) e da racionalidade ambiental de Enrique Leff7.

MÉTODO
Trata-se de um estudo teórico-filosófico que buscou refletir sobre o Sofrimento moral
e o Ambiente a partir da ótica dos autores Jameton e Leff. Desta forma, o texto compõe-se de
duas partes: uma relativa ao sofrimento moral em profissionais de enfermagem e o ambiente
de trabalho e outra, focando a relação entre sofrimento moral em profissionais de enfermagem
e a racionalidade ambiental.

Sofrimento moral em profissionais de enfermagem e o ambiente de trabalho

O Sofrimento moral pode ser entendido no ambiente de trabalho como uma resposta a
uma situação na qual a pessoa reconhece sua responsabilidade moral diante dos conflitos e faz
um julgamento moral sobre a conduta correta, porém se sente impotente para executá-la por
constrangimentos, forças opositivas, reconhecendo como inadequada sua participação moral.
Diversas pesquisas concluem a ocorrência de sofrimento moral em profissionais de
enfermagem no ambiente de trabalho(4,11). O instrumento mais utilizado para mensurar o
Sofrimento moral em trabalhadores de enfermagem tem sido o Moral Distress Scale, baseado
em três pressupostos fundamentais: que os profissionais de enfermagem aplicam seus valores
pessoais em seus ambientes de trabalho; que os profissionais de enfermagem conseguem
identificar a existência de problemas éticos em seu ambiente de trabalho; e que os
profissionais de enfermagem conseguem avaliar a extensão do Sofrimento moral vivenciado
em seu ambiente de trabalho(12).
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Os profissionais de enfermagem são particularmente mais propensos a este
sentimento, devido à responsabilidade direta no cuidado ao paciente combinado aos
desequilíbrios de poder entre os membros da equipe de saúde3, à alta demanda de serviço e ao
número reduzido de pessoal de enfermagem(2,11). Diante do exposto, pode-se afirmar que
inúmeros fatores presentes no ambiente de trabalho da enfermagem podem contribuir para a
ocorrência do sofrimento moral nesses trabalhadores.
Além de vivenciarem problemas e dilemas morais e éticos, a partir de situações
comumente consideradas como parte do ambiente de trabalho, tais como a falta de
consentimento informado de pacientes para realização de procedimentos, o prolongamento da
vida sem a preocupação com sua qualidade, práticas profissionais questionáveis, falta de
competência profissional, abandono da advocacia do paciente, decisões fragmentadas e
desigualdade na distribuição de recursos, em especial os destinados para a equipe de
enfermagem11.
Destacam-se como efeitos do sofrimento moral, muitas vezes, sentimentos de
frustração, raiva; frieza nas relações, como recurso de defesa; insônia, ansiedade, depressão;
falta de apoio moral e profissional; e mudanças de personalidade frequentes. E como
resultado do sofrimento moral aparece o abandono dos ideais da profissão pelos enfermeiros,
principalmente quando os problemas éticos deixam de ser percebidos2. Ainda, há a
possibilidade de afastamento do contato com o paciente, alterações na capacidade para cuidar
do outro e no desgaste da profissão5 e diminuição na produção e qualidade do trabalho
prestado aos clientes. Desse modo, podem ser percebidos os efeitos recíprocos do ambiente no
organismo e do organismo no ambiente.
Desta forma, o sofrimento moral é entendido e trabalhado a partir de um ponto de vista
ecossistêmico, o qual sugere a possibilidade de que um número crescente de profissionais de
enfermagem com sofrimento moral pode implicar em diminuição da produtividade e da
qualidade do cuidado, o que requer gastos com a recuperação dos profissionais acometidos; e
um maior tempo de internação, devido a uma possível diminuição da qualidade dos cuidados
prestados aos clientes, o que irá resultar em aumento de gastos para o ambiente de cuidados
de saúde, que novamente deixará de investir em melhores condições de trabalho para os
profissionais de enfermagem.
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O ambiente físico e não físico compõe o campo de atuação do trabalho da
Enfermagem8, dado que os problemas ambientais provocam efeitos no trabalho em saúde e na
produção de contextos sociais. Contextos entendidos como diferentes ambientes
ecossistêmicos em que os seres humanos habitam, assim, a forma de ocupação de um
ambiente revela os “processos organizadores produzidos pelos organismos que o habita, da
cultura que o significa, da práxis que o transforma”(7:283).
Em relação ao Sofrimento moral e o ambiente das organizações de saúde, evidencia-se
as doutrinas econômicas construídas de maneira explicita ou implícita- sobre teorias e
pressupostos morais. Afirmando a racionalidade econômica por meio de uma conduta
traduzida em lucro e poder, substituindo valores tradicionais como: o sentido do
enraizamento, equilíbrio, pertença, coesão social, cooperação, convivência e solidariedade7. O
valor da vida e da saúde a partir de uma racionalidade econômica passa a ser estabelecido
como custo da força de trabalho no mercado e perdas de lucros econômicos envolvidos na
doença do trabalhador.
Em contrapartida a esta visão reducionista das relações entre sofrimento moral e
ambiente, evidencia-se a necessidade de refletir acerca do desenvolvimento humano
sustentável, e assim, questionar a possibilidade de se viver hoje em dia sem determinados
recursos e instrumentos para manter e garantir saúde como: antibióticos, anestésicos, vacinas,
respiradores, transplantes entre outros13.

Sofrimento moral em profissionais de enfermagem e a racionalidade ambiental

O conhecimento clínico, entendido como saber dominante no trabalho em saúde, ao
definir fenômenos de saúde e doença, deve ser discutido a luz da racionalidade ambiental,
pois esta apresenta “uma nova epistemologia, onde os processos de significação cultural estão
relacionados com a saúde e a qualidade de vida da população”(7:312). O que demonstra a
necessidade de repensar as atividades da enfermagem e seus efeitos no ecossistema local e
global, tal como os componentes dos ecossistemas ambientais interagem com as populações
humanas, de forma que se faz necessário expandir a visão global da enfermagem e o nosso
entendimento dos relacionamentos ecológicos relacionados com as atividades da profissão10.
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As premissas pragmáticas com relação à sustentabilidade do planeta colocam o ser
humano no foco central dos objetivos, afirmando a necessidade de assegurar condições
mínimas de saúde. Para consegui-las, no entanto, não basta incrementar a cobertura dos atuais
serviços de saúde, e sim reconceitualizar a saúde e a doença, reorientar os serviços de saúde
prestados7 .
A racionalidade ambiental vem, portanto apresentar um desafio ao impacto da cultura
de nosso tempo na produção de doenças e nas práticas da medicina7, suscitando assim, um
cuidado em saúde mais ambientalista, por meio de um processo de redesenhar nossas
tecnologias médicas e arquitetura, a redefinição de prioridades clínicas, e reinventando o
sistema de prestação de cuidados de saúde.
A partir desta necessidade de reconceituar saúde e doença, considerando a
racionalidade ambiental acerca das atividades profissionais da enfermagem, se retoma o
conceito de Sofrimento moral conforme Jameton4, o qual se refere ao fenômeno do
sofrimento associado a dimensão ética dos cuidados na prática da saúde vivenciado quando os
profissionais enfrentam limitações em suas capacidades para a prática ética, sentindo-se
forçados a comprometer seus valores e normas pessoais. Após quase 30 anos, Jameton10
propõe uma nova influência ao desenvolvimento do sofrimento moral, para além das relações
de poder e sobrecarga de trabalho, referente às questões de custos ambientais da saúde.
Destarte, é possível iniciar uma reflexão crítica referente ao aumento dos problemas
ambientais dos cuidados de saúde e a sociedade em geral, que têm suscitado a ocorrência de
sofrimento moral, relacionado a problemas, enfrentados por enfermeiras americanas, sobre o
uso de recursos em ambientes clínicos para cuidar de pacientes, que apresentam importantes
desafios ambientais globais 10.
Em relação há preocupação ambiental evidenciada por meio de pesquisas científicas
no campo da saúde no Brasil, destaca-se uma interface ainda tímida com a questão ambiental.
O foco das pesquisas científicas em questões ambientais, em sua maioria, trata do
Gerenciamento dos Resíduos do Serviço de Saúde(14,15). E os dados revelam que o trabalhador
mantém uma relação de distanciamento com a problemática ambiental, sendo a normatização
sobre gerenciamento de resíduos sólidos o principal viés de aproximação com o tema. O

398

desenvolvimento de ações efetivas de preservação ambiental, por parte do trabalhador
hospitalar, está vinculado à adoção dessa questão como política institucional 14.
No entanto, o problema gerado pela produção de resíduos não é apenas da alçada do
poder institucional. O gerador também deve estar envolvido na busca de soluções, refletindo
sobre as questões relevantes da atualidade, do seu papel na sociedade e nas relações de
respeito com o meio ambiente e com a humanidade. As instituições e os profissionais de
saúde não podem mais "cuidar" do lixo apenas do ponto de vista do controle de infecção, mas
precisam também considerar as questões ambientais, o que envolve questionamentos dos
hábitos, costumes, análise de fatores econômicos e culturais envolvidos14.
Evidencia-se que a indústria de cuidados em saúde, como é praticada, um setor com
elevado consumo de combustíveis fósseis, através de suas linhas de abastecimento, seu uso
intenso de energia, seus produtos complexos, sua farmacologia baseada em combustíveis
fósseis, em grande parte, o seu novo complexo genético e de tecnologias, sua arquitetura, e a
sua demanda de serviços10.
Ao considerar o sistema de saúde como setor de consumo significativo de recursos
naturais, há necessidade de discutir questões referentes ao meio ambiente, desenvolvimento
sustentável e a ocorrência do Sofrimento moral. Pois, desta forma o profissional enfermeiro
poderá vivenciar o sofrimento moral: como cidadão, preocupado com o todo, pois ele faz
parte do sistema que está a colocar o futuro da população em risco e como profissional de
saúde, que justamente quer e deve proteger os pacientes, mas ainda não é capaz de encontrar
um equilíbrio sadio entre as metas de atendimento ao paciente e considerações ambientais
globais de longo prazo10.
A racionalidade ambiental rearticula o real com o simbólico, o pensamento com a ação
social, transcendendo as determinações estruturais. Se funda numa nova ética que se
manifesta em comportamentos humanos em harmonia com a natureza, que se traduzem em
um conjunto de práticas sociais transformadoras das estruturas do poder associadas a ordem
econômica7.
Impondo, sob a perspectiva ética, mudanças nos valores e comportamentos dos
indivíduos como condição fundamental para alcançar a sustentabilidade7. Visto que a Ética
deve incluir considerações materiais que vão muito além de contabilização de custos
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financeiros, atualizando as preocupações e princípios éticos de cuidados ambientais e de
saúde que marcaram a fundação da bioética como um campo de estudo 10.

CONSIDERAÇÕES

Ao buscar ampliar conhecimentos acerca do Sofrimento moral em profissionais de
enfermagem a partir de uma perspectiva ecossistêmica foi possível identificar algumas
influências ambientais que contribuem para o seu desenvolvimento, além de discutir acerca
das atividades da enfermagem produtoras de efeitos nos ecossistemas local e global, tal como
os componentes dos ecossistemas ambientais que interagem com as populações humanas à luz
da racionalidade ambiental.
Por fim, esta análise permite refletir acerca dos valores e princípios éticos e morais
que a enfermagem historicamente defende, tentando ampliar o conceito de sofrimento moral e
libertar o pensar e o agir do profissional de enfermagem, que se forma e conforma, dando a
possibilidade de entender a complexidade dos sistemas ambientais, dentro de um ecossistema
como profissional responsável por cuidar da saúde da população, incidindo assim em novas
formas de cuidar, dos outros e de si.

CONTRIBUIÇÕES/IMPLICAÇÕES PARA ENFERMAGEM

A necessidade dos profissionais de enfermagem buscarem a elaboração de uma ética
de sujeitos ativos e de amplas possibilidades, definidas principalmente pelas relações consigo
próprio. Assim, verifica-se que essas questões suscitam a necessidade de uma compreensão
mais ampla do sofrimento moral, pois significa algo maior do que uma análise de como as
relações de poder se constroem e desconstroem na enfermagem e na saúde, avançando para o
modo como os profissionais da enfermagem se transformam em sujeitos, se subjetivam e se
constroem como seres éticos, percebendo o sofrimento moral e enfrentando, ou não, os
problemas morais a ele relacionados. Evidencia-se há necessidade de expandir a visão sobre o
sofrimento moral em profissionais de enfermagem acerca das interações ecológicas
relacionadas com as atividades da profissão.
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10.15 UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM CALOUROS DE ENFERMAGEM.
Leandro Carvalho1; Aline Costa2; Bárbara da Silva Gama3; Juliana Piveta de Lima4; Eliel de
Oliveira Bandeira5 Vera Lúcia de Oliveira Gomes6.
Introdução: Segundo o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, a educação constitui um
dever do Estado e da família, tendo como princípios a paridade nas condições de acesso e
permanência nas instituições de ensino¹. Assim, a educação é um direito e um investimento
importante na vida dos cidadãos que deve ser promovida de modo a possibilitar a plena
formação e preparo para o futuro profissional. A educação superior nas instituições federais é
marcada por diferentes contextos culturais e características regionais, podendo implicar em
dificuldades na adaptação acadêmica e social do estudante, desencadeando, muitas vezes em
evasão e repetência. O tema evasão no contexto universitário tem gerado diversas pesquisas.
Um estudo, realizado com acadêmicos de diferentes cursos de universidades públicas e
privadas do Rio Grande do Sul (RS), evidencia que os principais aspectos que levam os
discentes a evadirem são a dificuldade de se adaptarem às distâncias e deslocamentos, o
espaço físico precário, a percepção de maior competitividade e individualismo das pessoas e a
grande diferença nas exigências e sistemáticas em relação à escola do ensino médio². O
Sistema de Seleção Unificada (SISU) favoreceu o acesso dos estudantes para instituições de
ensino superior nos mais variados locais do país, possibilitando que sujeitos oriundos de
regiões menos desenvolvidas desloquem-se para outras mais desenvolvidas³, dessa forma
contribuiu para a criação de um ambiente multicultural, pois os estudantes vêm de diferentes
localidades, têm hábitos diferenciados e, muitas vezes precisam se adaptar até a adversas
condições climáticas. Frente a esse quadro, torna-se necessário conhecer os ingressantes nas
universidades para que o ambiente de aprendizagem se torne mais adequado e acolhedor. O
Curso de Enfermagem em questão, tem como meta proporcionar condições para uma
aprendizagem técnica, científica, política, humanística e ética, e habilitar o egresso da
universidade à utilização de todas as suas potencialidades como enfermeiro generalista4. Para
tanto, procura investir nos acadêmicos desde o primeiro semestre do curso. Objetivo:
identificar o perfil dos acadêmicos ingressantes no Curso de Enfermagem da Universidade
Federal do Rio Grande (FURG) disponibilizar os dados obtidos à Coordenação do Curso de
Graduação em Enfermagem. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência efetuado
pelo grupo PET Enfermagem, realizado na Escola de Enfermagem da FURG durante a
acolhida cidadã do primeiro semestre de 2016. Esse evento visa apresentar e integrar os
Acadêmico do terceiro semestre do curso de graduação em enfermagem – FURG.
Acadêmica do oitavo semestre do curso de graduação em enfermagem – FURG. Bolsista do
Educação Tutorial.
3
Acadêmica do quinto semestre do curso de graduação em enfermagem – FURG. Bolsista do
Educação Tutorial.
4
Acadêmica do nono semestre do curso de graduação em enfermagem – FURG. Bolsista do
educação tutorial.
5
Acadêmico do nono semestre do curso de graduação em enfermagem- FURG. Bolsista do
Educação Tutorial.
6
Doutora em enfermagem. Tutora do Programa de Educação Tutorial.
1
2
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ingressantes à universidade. Para tanto se procurou conhecer além de características pessoais,
as dificuldades que acreditam enfrentar ao longo do curso de graduação. Resultados e
Discussão: Participaram do estudo 27 ingressantes, sendo 25 (92,6%) do sexo feminino e dois
(7,4%) masculino. No que se refere à idade, 21(77,8%) situaram-se na faixa entre 17 e 21
anos e os extremos foram 17 e 40 anos. Em relação à residência antes do início do curso 19
(70,4%) afirmaram residir no município do Rio Grande e oito (29,6%) em outros municípios
do Estado do Rio Grande do Sul. Questionados sobre a residência atual 22 (81,5%) afirmaram
morar com a família, três (11,1%) com outras pessoas e dois (7,4%) sozinhos. Quanto ao
vínculo empregatício 24 (88,9%) relataram não possuir vínculo algum, dois (7,4%) trabalham
na área da saúde e um (3,7%) trabalha em outra área. No que se refere à prole, 23 (85,2%)
negam e quatro (14,8%) possuem filhos. Em relação ao local de conclusão do segundo grau,
21 (77,8%) o concluíram em escola da rede pública de ensino e seis (22,2%) da rede privada.
O ano de conclusão do segundo grau que mais formou os ingressantes foi 2015 com 11
(40,7%). Frente às dificuldades encontradas pode-se observar que as mais recorrentes são
relacionadas a questões financeiras e de locomoção. Nesse sentido, a Pró Reitoria de Assuntos
Estudantis (PRAE) tem por objetivo promover o desenvolvimento de condições equitativas de
acesso e permanência do estudante, em sintonia com as políticas definidas pelos Conselhos,
visando o aprimoramento das condições técnicas, humanísticas e cidadãs. Para tanto, a
política de assistência estudantil executada pela FURG, em conjunto com as diretrizes
normativas do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, n° 7.234, de 19 de
julho de 2010, disponibiliza aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica,
benefícios como: auxílio permanência, alimentação, transporte, pré-escola e auxílio moradia,
além de bolsas remuneradas nas áreas de pesquisa, ensino e extensão5. Tais benefícios
precisam ser amplamente divulgados entre os ingressantes na FURG, para que todos possam
usufruir. Outro fator citado foi a dificuldade de adaptação à nova rotina que o curso de
graduação exige, visto que a maioria dos estudantes são oriundos do ensino médio. Questões
relacionadas ao afastamento da família e à dificuldade para conciliar o trabalho com o curso
foram relatadas por uma pequena parcela dos participantes. Conclusão: com este estudo, foi
possível perceber que grande parte dos ingressantes são jovens, procedentes da cidade do Rio
Grande, residem com suas famílias, sem filhos, nem vínculo empregatício, levando-nos a crer
que têm grandes chances de adaptação e bom desempenho no ambiente acadêmico. No
entanto, não se pode negligenciar com os estudantes que vislumbram dificuldades. Assim, os
resultados serão encaminhados à coordenação do curso para que estratégias sejam criadas
fornecendo uma assistência adequada e minimizando os índices de repetência e evasão.
Contribuições/Implicações para enfermagem: Através dessas atitudes teremos cada vez
mais enfermeiros engajados e com conhecimentos acadêmicos adequados para fornecer uma
assistência de qualidade aos seus pacientes. Contribuir para a diminuição da repetência e
evasão dos cursos de enfermagem e a otimização dos recursos públicos investidos na
educação superior.
Descritores: Políticas. Educação superior. Enfermagem.
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10.16 VISITA DOMICILIAR: EVIDENCIANDO ACEITAÇÃO DAS INTERVENÇÕES
DE ENFERMAGEM - RELATO DE EXPERIÊNCIA1

Fonseca, Daciclei Lopes da2; Reinhardt, Ismael Moron de Souza3; Costa, César Francisco4.

Introdução: Este é um relato de experiência de acadêmicos do sexto semestre, da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) em uma atividade da disciplina de Enfermagem
em Rede de Atenção Básica à Saúde I, durante as visitas domiciliares (VDs) a usuários do
Sistema Único de Saúde, moradores em um bairro assistido pela Estratégia Saúde da Família
(ESF). A visita domiciliar (VD) é uma prática usada na atenção primária à saúde que permite
um olhar direcionado à realidade das famílias, com ações individuais e coletivas, o que
colabora como instrumento efetivo na assistência à saúde da ESF, que por sua vez substitui o
modelo tradicional de assistência à saúde, aproximando as intervenções de enfermagem (IE)
nas comunidades1. As IEs têm como finalidade adotar ações que visem solucionar ou
minimizar os problemas apresentados pelos usuários. Para existir uma IE, deve ser realizado o
processo de enfermagem2. Objetivos: Descrever as vivências das intervenções dos
acadêmicos de enfermagem realizadas durante as VDs a uma usuária moradora em um bairro
da periferia de Rio Grande, assistido pela ESF, avaliando sua aceitação. Metodologia: As
VDs foram realizadas de agosto a novembro de 2015 em uma Unidade Básica de Saúde da
Família (UBSF). No início do desenvolvimento das atividades práticas o professor solicitou
que fosse escolhida uma família para prestar assistência de enfermagem. Foi escolhida uma
família com uma idosa para serem realizadas VDs semanais por uma dupla de acadêmicos de
enfermagem. A primeira visita foi realizada com o intuito de apresentação dos acadêmicos
juntos com a agente comunitária de saúde (ACS), coletando informações sobre o histórico
familiar e de patologias pregressas e atuais, bem como avaliar a adesão ao tratamento
medicamentoso. Estabeleceu-se um vínculo entre a usuária e os acadêmicos possibilitando
questionamentos mais direcionados. Foi realizada a aplicação de histórico de enfermagem
para adentrar em maiores detalhes da usuária para embasar o processo de enfermagem (PE) e
as ações conseguintes. Sucedeu-se que, após obter dados sobre a usuária, identificaram-se os
diagnósticos de enfermagem prioritários às necessidades da mesma, evidenciando a
necessidade de cuidados de saúde pautados nos fatores relacionados aos diagnósticos. Com
isso, foram estabelecidas metas para os cuidados de enfermagem planejados: orientações para
saúde, avaliação da adesão à terapêutica medicamentosa e orientações sobre os horários dos
medicamentos e seus efeitos, controle e a busca pela estabilização dos sinais vitais, escuta
terapêutica, exercícios de memória, apoio emocional, cuidados de enfermagem direcionados
às suas patologias de base, estímulo a prática de atividades da vida diária e avaliação
cognitiva e funcional e sociofamiliar. Utilizou-se de vivências e conhecimentos teórico1

Produto de prática desenvolvida na Disciplina de Enfermagem em Rede Básica à Saúde I, orientado pelo Prof.
Ddo. César Francisco S. Costa.
2
Acadêmica de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: daciclei.fonseca@bol.com.br
3
Acadêmico de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: ismael.mdsr@gmail.com
4
Professor doutorando de enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande. E-mail: hspcesar@furg.br
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prático dos acadêmicos aplicados à realidade da usuária da ESF buscando estratégias e
soluções em ambiente não controlado, ou seja, a sua residência. Resultados: A experiência
proporcionada aos acadêmicos foi diversificada em todas as VDs identificando-se as
necessidades da usuária e de intervenções específicas e urgentes em sua terapêutica,
configurando ações efetivas, pois a usuária apresentava dúvidas generalizadas sobre seu
tratamento, alimentação e até cidadania, assim necessitando de atenção individualizada.
Mostrava-se sempre responsiva e participante em todas às IEs e receptiva às visitas dos
acadêmicos. Com sua aceitação, possibilitou-se o planejamento e a implantação do plano de
intervenções de enfermagem, que foi colocado em prática, visando a melhoria da ingesta
hídrica, a regulação e o uso de medicamentos corretos, bem como a prática de tomá-los nos
horários devidos, já que a cliente tinha dificuldades para leitura e o incentivo a práticas da
vida diária. Como a usuária não tinha auxílio algum em seu domicílio, foi traçado estratégia
para desenvolvimento dos afazeres diários de maneira independente. A responsividade da
usuária era tão evidenciada que nos motivava sobremaneira à busca de resoluções possíveis a
cada necessidade apresentada em cada visita. Discussão: A grande adesão por parte da
usuária se deu principalmente pelo vínculo estabelecido entre ela e os acadêmicos. Essa
relação de confiança profissional possibilitou maior aceitação às intervenções propostas a ela.
Dentre essas IEs, destaca-se: o empenho da usuária quando orientada a aumentar a ingesta
hídrica e a diminuição de sal em seus alimentos; o grande empenho na adequação dos horários
da terapia medicamentosa e seu interesse em saber sobre o funcionamento de cada fármaco,
refletindo, inclusive, na estabilização dos sinais vitais; e o funcionamento das VDs como
prática de apoio emocional à usuária, demonstrando superação de traumas recentes e a
reaproximação de parentes próximos, segundo seus relatos. A partir de nossa segunda VD,
pois na primeira já tínhamos sido apresentados pela agente comunitária, tornamos nosso
vínculo mais forte o que nos possibilitou o início de coleta de dados para planejamento e das
intervenções de enfermagem que pelas necessidades apresentadas pela usuária se fez
imperioso colocá-las em prática já nesta visita, onde verificamos sinais vitais, realizamos
escuta terapêutica e orientação sobre a importância da ingesta hídrica, sobre alimentação
saudável e esclarecimentos sobre Alzheimer, bem como investigação no domicílio de riscos
de queda e no decorrer das visitas seguintes conseguimos evidenciar a aceitação das IEs
positivamente. Em uma das visitas posteriores detectamos uma alteração em sua pressão
arterial (PA) fora dos seus padrões de normalidade, o que levou a usuária a nos contar que
realmente tinha ingerido alimentos salgados na noite anterior e que estava sob forte emoção,
pois revivia constantemente o momento de despedida de sua bisneta que foi morar em Minas
Gerias, pois a tinha como uma companheira inseparável e não se conformava com sua partida
repentina e se sentia muito sozinha dentro de sua casa. E com o passar das VDs novos
questionamentos e situações apresentavam-se com os quais precisávamos lidar no momento
da VD, como a usuária sempre se mostrou interessada em participar e aprender mais sobre
suas patologias e sobre a eficácia de seu tratamento as orientações mostravam-se
constantemente necessárias. Por fim chegou a última VD a qual nos causou muita emoção,
nos despedimos com uma carta de agradecimento por oportunidades impares vivenciadas ao
lado dela. Reconheceu-se nessa prática dentro da disciplina a importância da VD como
instrumento para a implementação das IEs, possibilitando aos acadêmicos estarem inseridos
no ambiente próprio da usuária, presenciando situações que jamais seriam vivenciadas em
outros locais. O enfermeiro como profissional dinâmico deve dispor de tal instrumento e
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direcioná-lo em suas ações como processo desencadeador da melhoria da saúde psíquica,
física e espiritual do cliente, levando em conta a totalidade do ser, atuando de forma mais
humana na prática do cuidar, integrando os saberes do cliente e buscando sempre a aceitação
e a colaboração do mesmo, tornando-o ator principal de seu cuidado. Conclusão: A
oportunidade de participar das visitas domiciliares durante a vida acadêmica contribuiu para o
desenvolvimento dos acadêmicos, proporcionando conhecimento e experiência para tornaremse, no futuro, profissionais mais preparados e confiantes de uma melhor atuação frente às
dificuldades da profissão. Entende-se que a vivência das visitas domiciliares possibilitou
identificar as necessidades, carências e fortalezas da usuária e como ela e sua família lidam
com as situações oriundas do tratamento de suas patologias. Relaciona-se a aceitação às IEs
estabelecidas à cliente ao vínculo entre os acadêmicos e ela, possibilitando a atuação com
sucesso por parte dos estudantes. Essa aproximação, dentro dos limites éticos, fez com que a
usuária colaborasse com todas as orientações e ações. Essa aceitação compreendeu uma
melhoria da dinâmica do dia-a-dia da usuária e sua família. Contribuições/implicações para
a Enfermagem: Este texto contribui para a sensibilização dos acadêmicos e de profissionais
de enfermagem quanto à importância existente entre o vínculo e as IEs na atenção primária à
saúde. Por meio desse relato, é possível evidenciar a possibilidade de haver sucesso nas ações
de enfermagem planejadas e estimular outros a realizarem o mesmo, podendo aprimorar o
saber de forma dinâmica e positiva.
Descritores: Visita domiciliar. Estratégia Saúde da Família. Enfermagem.
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