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Resumo 1

RECORRÊNCIA DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA:
PREVALÊNCIA E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO EM
UM DISTRITO DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE
Lersch A1, Ojeda BS1, Gustavo AS1, Bandeira AB1

Palavras-chave: Gravidez na adolescência; Recidiva; Dados demográficos; Condições sociais.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde definem a adolescência, cronologicamente, como o período entre os 10 aos 19 anos, 11 meses e 29 dias de idade. A adolescência caracteriza-se
como um processo de transformação sociocultural baseado em múltiplos critérios que seguem as dimensões: biológica da puberdade, e a maturidade psicológica, cognitiva e social.1-4
A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo com impactos à saúde, desempenho escolar
e das oportunidades de formação para o trabalho. Em nível mundial este fenômeno é considerado um
problema de saúde pública. Estima-se que aproximadamente 18 milhões adolescentes abaixo de 20 anos
dão à luz a cada ano, sendo dois milhões menores de 15 anos.5,6
No ano de 2012, em Porto Alegre, 14,7% dos nascidos vivos (NV) eram de mães com idade inferior
a 20 anos. Na Região Distrital de Saúde Leste/Nordeste de Porto Alegre (LENO-PoA) 13% dos NVs eram de
mães com idade entre 10 e 14 anos e 13,71% de mães entre 15 e 19 anos. Dados de 2011, estratificados por raça,
apresentaram prevalência de mães adolescentes negras.7-9
A recorrência gestacional é definida como a ocorrência de duas ou mais gravidezes, seguidas de
gestação e nascimento de filho vivo antes dos 20 anos, não importando o quão cedo ocorreu o primeiro
evento e o intervalo entre um e outro e se houve alguma gestação não levada a termo.10
O impacto desse fenômeno apenas recentemente vem recebendo atenção. Estudos sobre o perfil
sociodemográfico dessa população idenfiticaram baixa escolariade e renda familiar, abandono escolar, primeira gestação anterior a 16 anos, não conhecimento ou uso inapropriado de metodos anticoncepcionais,
não planejamento gestacional, raça preta ou parda e dependência financeira.11-15
Tendo em vista a escassez de investigações sobre esta temática, o presente estudo tem como
objetivos identificar a prevalência da recorrência da gravidez na adolescência e caracterizar o perfil
sociodemográfico dessas adolescentes no Distrito de Saúde Leste/Nordeste de Porto Alegre.

MATERIAL E MÉTODO
Estudo transversal, quantitativo. A amostra foi captada na base de dados Sistema de Informações
de Nascidos Vivos-SMS-PoA (SINASC), sendo composta por mulheres com idade entre 10 e 19 anos, 11 me1

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS.
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ses e 29 dias, adstritas nas unidades de saúde do distrito LENO-PoA, com no mínimo dois filhos vivos, no
período de 2012 a 2014. Para análise dos dados foi utilizado o software SPSS versão 17.0. Foi utilizada análise
descritiva, os dados são apresentados por frequências absolutas e relativas. Foi calculada a prevalência da
recorrência gestacional das adolescentes a partir da seguinte fórmula: [Nº de adolescentes (10-19 anos) que
tiveram filhos vivos no período 2012-2014 e que tiveram uma ou mais reincidências gestacionais] / total de
adolescentes adstritas às unidades de saúde que tiveram filhos vivos 2012-2014 X 100.
Considerando as disposições legais e éticas contidas nas Normas e Diretrizes Regulamentadoras
da Pesquisa em Seres Humanos, do Conselho Nacional de Saúde (Resolução nº 466/12), este projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS) e da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No distrito LENO, foram encontradas 1.387 adolescentes com, no mínimo, um filho, destas 16,9%
apresentaram recorrência gestacional na adolescência.
A faixa etária prevalente das adolescentes recorrentes foi de 17 a 19 anos (92%). Quanto às variáveis
“Raça/Cor” e “Estado Civil”, prevaleceram, respectivamente, mulheres brancas (59,1%) e solteiras (63%). No
que se refere à variável escolaridade a maioria (60,4%) estudou de 4 a 7 anos. Predominou a ocupação do lar
em 79,1% dos casos, sendo que apenas 6,4% das recorrentes gestacionais eram estudantes.
Estudos recentes têm encontrado resultados semelhantes em relação ao perfil sociodemográfico
de adolescentes com recorrência da gravidez, corroborando com os achados em relação à idade, estado
civil, ocupação, raça/cor e anos de estudos destas mulheres.16-18

CONCLUSÃO
A partir dos dados coletados identificou-se a prevalência de 16,9% da recorrência da gravidez em
adolescentes no distrito LENO-PoA. A maioria das adolescentes apresentou idade mais avançada, sugerindo
que a gravidez precoce poderia favorecer a recorrência da mesma nas adolescentes. Prevaleceram as
solteiras, brancas, com ocupação habitual “Do Lar” com escolaridade de 4 a 7 anos.
A partir dos resultados do estudo pretende-se contribuir para a formulação de propostas e
estratégias educativas, em conjunto com as equipes dos serviços, para que as adolescentes e suas famílias
conheçam com maior profundidade as implicações orgânicas e sociais da gravidez precoce na adolescência
e possam fazer suas escolhas de forma mais consciente.
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O ENFERMEIRO NA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS E MATERIAIS NA ATENÇÃO BÁSICA
Assenheimer A*1, Moura D1, Fonseca KB1, Soares NV2

Palavras-chave: Enfermeira; Processo de trabalho; Gestão do processo de trabalho; Atenção básica.

INTRODUÇÃO
O trabalho do enfermeiro como parte integrante do trabalho coletivo em saúde, efetiva-se em
diferentes espaços, seja em ambiente hospitalar ou extra-hospitalar e se caracteriza como uma prática
social desenvolvida em interação com pessoas. O enfermeiro em seu processo gerencial cada vez mais vem
exercendo as funções que envolvem a coordenação, o planejamento, o comando, o controle e avaliação dos
serviços de saúde, tendo como desafio fazer com que o cuidado aos pacientes ocorra em consonância com
os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).1 As atividades relacionadas à dimensão gerencial
vêm sendo objeto de destaque no processo de trabalho do enfermeiro, o qual tem como desafio de garantir
a qualidade da assistência aos usuários, assim como o bom funcionamento da unidade de saúde.2

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa descritiva numa abordagem qualitativa. Em estudos qualitativos, as
tarefas de amostragem, coleta, analise e interpretação de dados costumam ocorrer de modo interativo.3
Participaram do estudo 4 enfermeiras que atuam em Estratégias Saúde da Família de um município da região
noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Adotou-se como critérios de inclusão: ser enfermeiro atuando
nas ESF do município em estudo e aceitar participar da pesquisa; e como critérios de exclusão: enfermeiro
que não atuavam em ESF e não aceitar participar da pesquisa. O estudo foi desenvolvido no período de
agosto a outubro de 2017. A coleta de dados se processou mediante a utilização de um questionário com
perguntas abertas e fechadas, o qual foi preenchido pelas próprias participantes na sala de reuniões da
unidade, visando resguardar a privacidade das informações. Os dados foram coletados por meio de
entrevistas e foram submetidos à análise temática,3 visando atender aos aspectos éticos da pesquisa e tendo
como base a resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre as diretrizes e normas
regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
na Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) – Campus de Santo
Ângelo, com parecer nº: 2.182.798. Aos sujeitos da pesquisa elaborou-se o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido, que apresentava esclarecimentos sobre sua livre participação, preservação do anonimato
e respeito à liberdade do sujeito em não participar da pesquisa. Garantiu-se o anonimato mediante a
substituição dos nomes pela letra E, seguida de numeral cardinal E1, E2, E3 e E4.
1

Enfermeira pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo-RS;

2

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo-RS.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O processo de análise ocorreu a partir da organização e agrupamento dos dados empíricos, em
que se realizou uma leitura flutuante, seguindo-se de uma leitura aprofundada, visando extrair os núcleos de
significado contidos nas expressões das participantes. Após leitura e releitura das respostas ao instrumento
de pesquisa, passou-se para a fase de abstração e comparação com a literatura utilizada, obtendo-se
categorias temáticas que são: O enfermeiro na gestão de recursos humanos e materiais na ESF; Dinâmicas de
solicitação de matérias e controle de estoque; e Existem materiais ou medicamentos vencidos na unidade.
As participantes apresentavam como características serem todas do sexo feminino, possuir idade que
variou entre 29 e 47 anos, o tempo de formação variou de um a dez anos, a atuação e as experiências em saúde
pública variou de 1 a 20 anos e 75% das entrevistadas possuem especialização em saúde pública. De acordo com
os relatos das participantes, evidencia-se a centralidade do papel da enfermeira como mediadora das relações
de trabalho no cenário da ESF, ao assumir a responsabilidade pela gestão do processo terapêutico, incluindo-se,
aí, o gerenciamento da unidade e da equipe de enfermagem. Nesse processo, a enfermeira executa atividades
que envolvem o planejamento, a administração, a gestão e a avaliação do cuidado e dos serviços, visando o
atendimento das necessidades de saúde dos usuários no cotidiano de trabalho.4
Nas falas elas deixam transparecer que enfrentam dificuldades na gestão dos recursos materiais,
notadamente, em relação à quantidade necessária para dar conta do atendimento às demandas da população.
Realizam com frequência o levantamento das necessidades de materiais e encaminham os pedidos à
secretaria municipal de saúde, a qual fica responsável pela compra dos mesmos. As participantes, enquanto
gestoras da ESF, consideram-se responsáveis pela previsão e provisão de recursos necessários à produção do
cuidado na unidade. Nesse sentido, realizam o levantamento das demandas mediante o controle do que foi
utilizado no período anterior, acrescentando um pouco mais ao que foi efetivamente gasto, com o objetivo
de obter uma reserva de estoque. Os pedidos são encaminhados para a secretaria municipal de saúde, com
as suas listas de necessidades, porém, não se tem certeza de que vão receber tudo que foi solicitado. Muitas
vezes, recebem apenas o mínimo para conseguir atender suas demandas.

CONCLUSÃO
O estudo evidenciou que as enfermeiras enquanto responsáveis pela provisão de recursos materiais
necessários ao desenvolvimento das ações do cuidado na ESF, envolvem-se no controle dos estoques, nas
solicitações à secretaria municipal de saúde, havendo a necessidade de contínuos diálogos para que suas
demandas sejam atendidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Barth PO, Aires M, Santos JLG, Ramos FRS. Educação permanente em saúde: concepções e práticas de enfermeiros
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2. Hausmann M, Peduzzi M. Articulação entre as dimensões gerencial e assistencial do processo de trabalho do enfermeiro. p.258-265, 2009.
3. Minayo MCS. O desfio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo: Vozes, 2014.
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EMPREENDEDORISMO NA ENFERMAGEM
Assenheimer A1, Moura D1, Brum ZP³
Palavras-chave: Enfermagem; Responsabilidade; Empreendedorismo; Sucesso.

INTRODUÇÃO
Empreendedor é a pessoa que tem alguma ideia de um produto ou serviço e estabelece uma ação
para que essa se torne uma oportunidade de um negócio lucrativo, assumindo os riscos legais e financeiros
para tal. Por isso a importância de compreender o que é empreender como uma nova forma de fazer
enfermagem. O passar dos anos permite a visão de uma profissão cada vez mais autônoma e liberal, que
pode estar associada ou não aos pontos negativos relacionados ao feedback que o trabalhador encontra
no seu dia a dia de trabalho, como renda, falta de reconhecimento, mercado de trabalho competitivo ou
até mesmo desemprego.¹ Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar e identificar como está
acontecendo o processo de empreendedorismo na área da enfermagem em uma cidade de médio porte,
localizada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo qualitativo do tipo descritivo, o qual trabalha com um universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, não simplesmente em uma visão mensurável ou quantificável.2 Os
Sujeitos desta pesquisa foram enfermeiros (as) de um município da região noroeste do estado do Rio Grande
do Sul. O Método coleta de dados foi por meio de entrevistas semiestruturadas, que foram transcritas e
categorizadas a partir da saturação de falas, através da técnica de Análise temática. A pesquisa esteve
pautada nas considerações éticas regulamentadas pela Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, do
Conselho Nacional de Saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi questionado aos entrevistados qual visão eles tinham sobre o empreendedorismo na
enfermagem, que vem crescendo na região, sendo levantadas questões como as dificuldades de haver mais
empreendimentos na área por desconhecimento administrativo específico, o receio em inovar a atuação
da categoria, a cultura de serviços prestados de forma caridosa e a valorização que o enfermeiro adquire,
conforme visto nas seguintes falas:
“Traz empoderamento para o profissional, porque tu não dependes de ninguém, se tivessem mais enfermeiros
empreendendo, mais enfermeiros se colocando no mercado, atuando nessa parte, acho que valorizaria,
melhoraria a nossa categoria, haveria mais oportunidades de trabalho.” (Diamante).
¹

Enfermeira pela Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo-RS;

2

Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo-RS.
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“Com relação à enfermagem, empreendimentos em enfermagem geralmente são muito difíceis de tu conseguir
consolidar, existe uma dificuldade muito grande de firmar o negócio, por questões de carga tributária, custos
fixos, reconhecimento das pessoas com relação ao trabalho de enfermagem, então acaba fazendo com que
dificulte tu manter o negócio.” (Turmalina).

As vagas de emprego para enfermeiros nos hospitais e serviços de saúde estarão cada vez mais
escassas no Brasil, devido à conformação do mercado e da força de trabalho. Fica evidente a necessidade de
o profissional inovar e recriar seu campo de atuação. Pensar mais nesse assunto traz reflexões importantes
para classe, que necessita de um olhar mais atento aos seus direitos e suas ambições enquanto profissão
legalmente autônoma.3

CONCLUSÃO
Unir a enfermagem ao empreendedorismo não é tarefa fácil para os profissionais, mas com interesse
e foco nas escolhas ele consegue alcançar resultados que superem suas próprias expectativas, por isso, é
essencial saber identificar oportunidades e transformá-las em negócios lucrativos. Além disso, é necessário
ter um papel de liderança e gostar da área de atuação para obter sucesso nos projetos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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2. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde - 14. Ed – São Paulo, 2014;
3. Andrade AC, Ben LWD, Sanna MC. Empreendedorismo na Enfermagem: panorama das empresas no Estado de São
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PAPEL DO ENFERMEIRO NA EQUIPE DE RETIRADA
DE MÚLTIPLOS ÓRGÃOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pereira AR1

Palavras-chave: Enfermagem; Obtenção de tecidos e órgãos.

INTRODUÇÃO
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) realiza transplantes de fígado, pulmão, coração, rins,
pâncreas e córneas. Em 2001 foi instituída a equipe de coordenação de retirada de múltiplos órgãos, com o
intuito de auxiliar no processo de doação/transplante de órgãos.

OBJETIVO
Descrever as atividades desenvolvidas pelos enfermeiros da equipe de coordenação de retirada de
múltiplos órgãos do HCPA.

MATERIAL E MÉTODO
Estudo descritivo do tipo relato de experiência.

RESULTADO E DISCUSSÃO
A equipe é composta por um professor coordenador vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e cinco enfermeiros que trabalham em conjunto com a equipe médica transplantadora
do HCPA e com o sistema Estadual de Transplantes acompanhando a retirada de órgãos em Porto Alegre,
região metropolitana e outros estados, quando necessário. Primeiramente, o enfermeiro coordena e checa
a organização da sala cirúrgica, após, confere a pulseira de identificação do doador e a documentação legal
para a doação. Durante a cirurgia o enfermeiro prepara uma mesa auxiliar com bacia contendo gelo estéril e
recipiente para acondicionamento dos órgãos, auxilia na instalação do líquido de preservação registrando o
horário de clampeamento da aorta, início e término da perfusão e do procedimento.
Ao término, o enfermeiro identifica e acondiciona os órgãos em maletas térmicas, transportandoos adequadamente, além de entregar o corpo, condignamente recomposto, aos familiares ou responsáveis
legais.1

1

Enfermeira da equipe de retirada de múltiplos órgãos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – RS.
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CONCLUSÃO
O papel do enfermeiro na retirada de órgãos do HCPA é de grande relevância, pois, além de ser um
elo entre equipe/ família/ doador/receptor, ele implementa as melhores praticas de cuidado e prevenção
para um pós-cirúrgico seguro e de sucesso.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Brasil. Ministério da Saúde, Transplantes. Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/doacaotransplantes-de-orgaos.
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AVALIAÇÃO DA COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL DA
PUÉRPERA: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE
CLASSIFICAÇÃO PARA ALOJAMENTO CONJUNTO
Fantinelli AA1, Borges RF2
Palavras-chave: Puérpera; Sistema de Classificação de Pacientes; Binômio mãe-bebê; Dimensionamento de pessoal.

INTRODUÇÃO
O Alojamento Conjunto (AC) tem como finalidade realizar o vínculo da mãe com o recém-nascido,
o auxílio à amamentação, cuidados pós-operatórios (se for o caso), entre outras atividades. Dessa forma, há
uma necessidade de classificação desse paciente, podendo ser definidos como métodos que determinem,
monitorem e avaliem as necessidades de cuidados individualizados para cada puérpera.
Assim sendo, a maioria dos hospitais estão investindo na busca de estratégias que possibilitem
conciliar redução de custo à melhoria da qualidade de serviços oferecidos e à satisfação do cliente. Assim,
torna-se necessário que a gerência do serviço de enfermagem avalie a carga de trabalho de sua equipe,
utilizando conhecimento e instrumentação que lhe permita reavaliar melhor o planejamento, distribuição e
controle do quadro de enfermagem.¹
A introdução do conceito SPC (Sistema de Classificação de Pacientes) na prática dos enfermeiros
contribui para o aperfeiçoamento dos modelos utilizados para a determinação da carga de trabalho,
valorizando o tempo médio de trabalho de enfermagem dedicado aos pacientes classificados nas diferentes
categorias de cuidado, possibilitando, também, a adequação dos métodos até então utilizados na
determinação dos custos da assistência prestada. Por esse motivo, o sistema vem sendo considerado como
instrumento essencial da prática administrativa, proporcionando informações para o processo de tomada
de decisão quanto aos custos e planejamento da assistência de enfermagem e à organização dos serviços.²
O estudo pretendeu readaptar os critérios de avaliação de forma mais ampla, contemplando
aspectos significativos para a avaliação integral e holística da puérpera. A escala adaptada, denominada
Escala Fantinelli, possui critérios que contribuirão para o planejamento do dimensionamento de pessoal,
bem como para a readequação da equipe de enfermagem quanto à carga de trabalho e hora a ser dispensada
a esta puérpera.
O estudo objetivou desenvolver um sistema de avaliação de complexidade assistencial adaptado
para puérperas atendidas no Alojamento Conjunto (AC) de um hospital privado de Porto Alegre/RS (POA),
com base no formulário de observação e avaliação da mamada preconizado nas diretrizes da Organização
Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e na Escala de Fugulin.
1

Enfermeira. Especialista em Enfermagem Pediátrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Enfermagem Obstétrica
da Universidade do Vale do Rio Sinos. Pós-Graduanda em Pediatria e Saúde da Criança pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre - RS;

2

Enfermeira. Doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Docente da graduação e mestrado
em enfermagem e professora do curso de pós-graduação lato sensu da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre - RS.
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MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se de uma abordagem exploratório-descritiva observacional, de caráter transversal
prospectivo. A coleta de dados foi realizada em Alojamento Conjunto de um hospital privado de POA. Foram
incluídas no estudo todas as puérperas que internaram no AC no período de julho a novembro de 2016. Como
exclusão foram consideradas puérperas internadas que, por motivos médicos, não possam participar do
estudo. Foram coletados 1396 pacientes.
A coleta de dados foi realizada em quatro momentos que correspondem: convite de participantes e
apresentação do estudo; formulação do sistema de classificação de risco; avaliação das puérperas; aplicação
do formulário adaptado e a identificação do grau de dependência.
Após a análise sistemática da literatura e baseados nas necessidades básicas do puerpério foram
criados 13 indicadores de avaliação, a saber: estado mental, terapêutica, alimentação, eliminação, sinais vitais,
deambulação, cuidado corporal, integridade da pele, observações gerais da mãe, posição do bebê e pega
e sucção. Cada um dos itens de cada indicador possui gradação de intensidade crescente de complexidade
do cuidado, de forma que o primeiro item corresponde ao menor nível de complexidade assistencial e o
último ao nível máximo de complexidade assistencial. Cada um desses indicadores é subdividido em 4 itens
graduados de um a quatro, sendo que a somatória pode variar de 13 a 52 pontos. A escala adaptada segue as
mesmas definições das categorias de cuidados da escala de Fugulin.3
O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (UNISINOS) para análise e, posteriormente, para a Assessoria de Projeto da Divina Providência do Rio
Grande do Sul (DPRS) do hospital privado do estudo e, somente após a aprovação, foi realizada a coleta de
dados. O projeto foi aprovado e está sob n˚ 1.637.305.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A distribuição das evidências foi apresentada em três grandes momentos: (1) identificar o número
médio de pacientes, segundo categoria de cuidados; (2) identificar o grau de dependência da puérpera,
quanto aos aspectos do cuidado de enfermagem e (3) identificar o número da média de técnicos para prestar
os cuidados de enfermagem.
Evidenciou-se um predomínio de pacientes de cuidados intermediários, com 48,24% nos meses da
pesquisa. A média de pacientes-dia internados foi de 25,31, variando entre 9 a 43 pacientes. Identificou-se
que de quarta-feira à sábado houve um aumento da complexidade na unidade, sendo sexta-feira o dia de
maior grau de complexidade.
O hospital do estudo possui uma média de 82,53% de parto cesárea (PC) e 17,47% de parto normal
(PN). Nesse sentido, por ter esse elevado índice de PC, os cuidados prestados à puérpera nas primeiras 24h
pós-parto representam um tempo maior de cuidados, uma vez que é aumentado o nível de complexidade
para com esta paciente.

CONCLUSÃO
Constatou-se que um SCP específico para os cuidados ao puerpério possibilita ao enfermeiro
visualizar e caracterizar os pacientes assistidos na unidade e o tipo de cuidado que deve ser prestado de
acordo com o nível de complexidade, podendo contribuir de forma efetiva para a organização da demanda e,
consequentemente, do processo de trabalho e da unidade. Nesse sentido, a Escala Fantinelli, aplicada nesse
estudo, identificou com mais clareza a demanda dos pacientes no que se refere ao grau de dependência e
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sua relação com as necessidades de cuidados de enfermagem, bem como determinaram recursos humanos
em termos quantitativos e qualitativos adequados para essa categoria de paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Farias HS, Barboza J, Pantano NO, Chagas LF. Instrumento Prático para Classificação de Pacientes conforme Fugulin
e Braden Simultaneamente. Rev. Oficial do concelho de enfermagem. São Paulo, 2012.
2. Fugulin FMT, Gaidzinski RR, Kurcgant P. Sistema de classificação de paciente: identificação do perfil assistencial dos
pacientes das unidades de internação do HIU-USP. Rev. Latinoam Enferm, v. 13, n. 1, p. 72-78, 2005.
3. Reis CT, Martins M, Languardia J. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado em saúde: um
olhar sobre a literatura. Cienc Saude Coletiva. 2013 jul;8(7):2029-36.
4. CONFEN. Conselho Federal de Enfermagem, Resolução n˚ 293-04. Fixa e estabelece parâmetros para dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem nas instituições de saúde. (Internet). Disponível em: <http://site.
portalcofen.gov.br>. Acesso em: 19 nov. 2016.
5. Araújo MT, Henrique AVB, Velhoso C, et al. Dimensionamento de pessoal de uma unidade de internação cirúrgica.
Rev Gestão Saúde, v. 7, n. 2, 2016, p. 650-669.

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

16

Resumo 6

MONITORIA ACADÊMICA COMO INCENTIVO
À DOCÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Abreu AP¹

Palavras-chave: Docência; Enfermagem; Monitoria.

INTRODUÇÃO
A monitoria promove a inserção do aluno em atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos
de graduação, além da contribuição dada aos alunos monitorados por meio de uma relação interpessoal de
troca de conhecimentos entre os alunos e professores.1
O período torna-se incentivo para graduandos despertarem vocação à docência, pois o monitor
conhece, de forma amadora, o trabalho do professor.
Evidencia-se que o contato com alunos na condição de monitor e também de acadêmico é uma
experiência de troca de conhecimentos importante para a formação do professor.
Caracteriza-se como uma oportunidade no desenvolvimento de habilidades prática e teórica
através da vivência de experiências pedagógicas que unem conhecimentos e agrega o currículo em seus
diferentes aspectos, como a possibilidade de criar novas metodologias e práticas pedagógicas. A monitoria
é um espaço de reflexão e ação do fazer docente.2
O contato com os alunos assistidos pela monitoria proporciona diversos sentimentos, entre eles a
alegria de contribuir com o aprendizado e também períodos de frustração quando algumas condutas de alunos
são desestimuladoras, entretanto, oportuniza que o discente monitor possa ampliar seus conhecimentos
sobre uma área específica de interesse.1
A monitoria também promove a cooperação entre discente e docente e a vivência com o professor
e suas atividades técnico-didáticas contribuem para o aluno entender, em alguns aspectos, como é a vida de
um professor universitário e ter compromissos e responsabilidades, sendo essas características importantes
de um futuro mestre.3

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência de uma acadêmica de Enfermagem de uma Instituição de
Ensino Superior (IES), no Rio Grande do Sul, sobre o período de monitoria voluntária na disciplina de Práticas
em Enfermagem II. A monitoria ocorreu no primeiro semestre de 2018 sob orientação da professora
da disciplina. A aluna comparecia presencialmente uma vez na semana, ajudava a professora em suas
aulas práticas e na organização dos materiais didáticos. Além disso, a monitora devia trazer demanda dos
acadêmicos sobre dificuldades encontradas na disciplina, contribuindo para o aprendizado de todos.

1

Enfermeira pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, Porto Alegre – RS.
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Diante do exposto, o objetivo deste estudo é relatar a experiência de uma acadêmica de Enfermagem
como monitora da disciplina de semiologia e semiotécnica e a contribuição deste período rumo à descoberta
da vocação para a docência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O período de monitoria contribui para o aluno desenvolver atividades que estimulam e contribuem
para formação do monitor. De maneira integral, as atividades foram importantes para a concepção de
uma visão integral do papel de um mestre na graduação. O convívio com o professor, as orientações e
responsabilidades ao aluno atribuídas, de maneira amadora, mostraram alegrias e dissabores do ensino. A
possibilidade de participar efetivamente nas aulas como monitor foram oportunidades de treinar habilidades
práticas, teóricas e de comunicação.
Ser aluno e monitor traz vivências importantes para o currículo profissional que não podem ser
adquiridas de outra forma, a não ser dento de uma sala ou laboratório. Ser parte do processo de construção
do conhecimento de outra pessoa e participar ativamente na vida acadêmica dos colegas de curso é
gratificante. O ato de auxiliar e amparar os mesmos com a consciência de já ter passado por determinada
disciplina, contribui para que os alunos tenham melhor desempenho e consigam desenvolver as habilidades
propostas na disciplina.
Os alunos monitorados mostravam-se gratos pela ajuda. A possibilidade do fácil acesso ao monitor
e o contato com outro acadêmico permitia que dúvidas, muitas vezes deixadas de lado pelos monitorados,
fossem sanadas. A monitoria reforça o sentimento de responsabilidade e a necessidade que o monitor esteja
sempre atualizado sobre a matéria e disposto para responder dúvidas e aceitar sugestões, como um bom
docente faz.

CONCLUSÃO
A monitoria possibilitou que o monitor desenvolvesse vocação para a docência e contribuiu para
que adquirisse atributos importantes na formação acadêmica, como responsabilidade, ética e habilidades
de comunicação. Além de ser muito gratificante, o período de monitoria traz a perspectiva de um futuro na
docência e o contato com o professor ensina muito sobre a profissão, desafios e júbilos. Evidencia-se que a
monitoria é um momento especial para o aluno que deseja, futuramente, ser docente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Matoso LML. A Importância da Monitoria Acadêmica do Monitor. v.2, 2014.
2. Frison MB. Monitoria: Uma Modalidade de Ensino que Potencializa a Aprendizagem Colaborativa e Autorregulada.
v.27, p133-153. 2016.
3. Lins LF, Ferreira LMC, et al. A Importância da Monitoria Acadêmica do Monitor. 2009.
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Resumo 7

DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES EM SERVIÇO
MÓVEL DE URGÊNCIA: USO DE QUATERNÁRIO
DE AMÔNIO E BIGUANIDA POLIMÉRICA
Maciel AL*1 , Loureiro DR2

Palavras-chave: Desinfecção; Controle de infecção; Serviços de urgência; Ambulâncias.

INTRODUÇÃO
As infecções relacionadas à assistência representam um risco importante à segurança do paciente
e do profissional em serviços de saúde.1 O ambiente é apontado como reservatório de microrganismos em
diversos estudos, em especial os multirresistentes. Há evidências que vários patógenos, como Staphylococcus
aureus resistente à Meticilina, Enterococos resistente à Vancomicina e outros contaminam superfícies e
equipamentos em ambientes hospitalares.2,3 A presença de matéria orgânica em unidades móveis favorece
a proliferação de microrganismos.4 A Organização Mundial de Saúde reconhece o fenômeno das Infecções
Relacionadas à Assistência (IRAS) como um problema de saúde pública e preconiza que autoridades no
âmbito nacional e regional desenvolvam ações com vistas à redução do risco de aquisição destas doenças.5
A inexistência ou falhas nos processos de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde podem
contribuir para a disseminação e transferência de microrganismos, colocando em risco a segurança dos
pacientes e dos profissionais.6,7 Sendo assim, a limpeza e desinfecção de superfícies são elementos que
convergem para a segurança e conforto dos pacientes, profissionais e familiares2. Protocolos de limpeza
de unidades móveis têm importante papel na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde,
sendo imprescindível o aperfeiçoamento do uso de técnicas eficazes na redução de riscos. Neste contexto
e diante da escassez na literatura de estudos que evidenciem um processo adequado às necessidades de
segurança do paciente e dos profissionais em serviço pré-hospitalar, o objetivo deste estudo foi avaliar o uso
de desinfetantes de alto nível, o quaternário de amônio e biguanida polimérica, na desinfecção dos veículos
de urgência e de transporte.
A limpeza dos veículos até o momento do presente estudo era realizada com produtos como água,
sabão, hipoclorito de sódio e álcool 70%, desinfetantes de nível médio sem nenhuma atuação na forma
esporulada. Soma-se a isso a inexistência de um controle na diluição destes produtos e na conservação
conforme indicação do fabricante. O hipoclorito, por exemplo, é extremante volátil e instável após a diluição
e bastante fotossensível8. Justifica-se este estudo pela inexistência de uma clara referência na literatura
quanto ao produto a ser utilizado na desinfecção de unidades móveis, bem como a utilização do quaternário
de amônio e biguanida polimérica e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs).

1

Mestre em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia / Fundação Universitária de Cardiologia de Porto Alegre - RS;

2

Especialista em Administração Hospitalar pelo Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da Saúde de Porto Alegre - RS.

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

19

OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do quaternário de amônio e biguanida polimérica,
desinfetantes de alto nível, na desinfecção dos veículos em um serviço de atendimento móvel de urgência.

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal prospectivo realizado no SAMU
Porto Alegre, no período de abril a maio de 2018. Foram coletados trezentos swabs em meio Stuart
em dez diferentes sítios no interior de cada unidade móvel imediatamente após a higienização
realizada na forma convencional, técnica dos dois baldes, e após a limpeza e desinfecção com uso de
quaternário de amônio e biguanida de quinta geração. Os sítios nas unidades móveis foram eleitos a
partir de áreas de maior contato pelos profissionais ou paciente e com maior probabilidade de carga
microbiana, bioburden.9 Os exames bacteriológicos foram realizados pela Equipe de Análises Clínicas
e Anatomopatológicas do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, RS. Foram utilizadas placas
de petri de Ágar chocolate para testar a presença de microrganismos nos diferentes sítios nas quinze
unidades móveis higienizadas na forma convencional e em quinze unidades móveis após a limpeza e
desinfeção com o quaternário de amônio e biguanida polimérica.

RESULTADOS
Houve crescimento de Bacilos Gram negativo não fermentador, colônias de fungo filamentoso,
Staphylococcus sp (Coagulase Negativa) nas placas de Agar chocolate referentes aos swabs coletados
nas unidades móveis imediatamente após a higienização com água, sabão e hipocorito. houve
crescimento de Bacilos Gram negativo. O resultado dos exames bacteriológicos dos swabs coletados
após desinfeção com quaternário de amônio e biguanida polimérica foram todos negativos em 48
horas de incubação.

CONCLUSÃO
A limpeza e desinfecção com o quaternário de amônio e biguanida polimérica mostrou-se
eficaz quando comparada com a higienização com água, sabão e hipocorito. Novos estudos precisam ser
desenvolvidos para qualificar os processos de desinfecção das unidades móveis, garantindo a segurança de
pacientes e dos profissionais no desempenho de suas atividades.
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PERCEPÇÃO DO CLIMA DE SEGURANÇA EM UM
AMBIENTE HOSPITALAR: ESTUDO PRELIMINAR
Rotta ALO*1, Urbanetto JS2, Bandeira AG³, Gomes PC4, Bertão GS4, Bittencourt GT5

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Cultura Organizacional; Qualidade da Assistência à Saúde; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Segurança do Paciente é um componente fundamental para garantir a qualidade de assistência
à saúde.¹ Organizações de cuidados de saúde continuamente se esforçam para melhorar, logo, há um
crescente reconhecimento da importância de estabelecer uma cultura da segurança do paciente¹. A Cultura
de Segurança configura-se a partir de cinco características operacionalizadas pela gestão de segurança
da organização: cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e
gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes
e familiares; cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais; cultura que encoraja
e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança; cultura
que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional; e cultura que proporciona
recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança.²
O clima de segurança é um subconjunto da cultura de segurança e se refere às atitudes dos
profissionais acerca da segurança do paciente dentro das organizações, mensurar o clima de segurança é
importante, pois a cultura de uma organização e a atitude dos profissionais podem influenciar no cuidado
prestado ao paciente.³ A avaliação do clima e da cultura de segurança do paciente permite reconhecer
fatores que influenciam potencialidades e fragilidades, que poderão nortear ações de melhorias de modo a
construir uma cultura positiva e forte dentro das instituições de saúde, constituindo-se no conjunto global das
percepções de clima pelos profissionais em relação ao comprometimento da organização com as questões
de segurança.4

OBJETIVO
Avaliar a percepção dos profissionais de enfermagem sobre o clima de segurança.
1

Acadêmica de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS;

2

Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde e Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS;

³ Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS;
4

Enfermeira. Graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS;

5

Bolsista de Iniciação Científica Junior. Estudante no Colégio Marista Champagnat, Porto Alegre - RS.
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MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de dados preliminares de uma pesquisa transversal, aninhada ao projeto intitulado “Estudo da Cultura de Segurança do Paciente em Instituição Hospitalar”, que foi realizada em um hospital geral,
universitário e de grande porte do Rio Grande do Sul. A população totalizou 326 trabalhadores da área de
enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) alocados nas unidades de internação da instituição.
A amostra foi composta por 192 trabalhadores com 18 anos ou mais e que aceitaram participar. Foram excluídos do estudo trabalhadores com menos de três meses de admissão, em licença e em férias no momento
da coleta de dados. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um instrumento contendo variáveis
sociodemográficas, laborais e questões relativas à cultura de segurança do paciente, através do Safety Attitudes Questionnaire (SAQ5), na versão brasileira. No SAQ, a resposta de cada item segue a escala de pontos
de Likert: discordo totalmente (0 pontos), discordo em parte (25 pontos), neutro (50 pontos), concordo em
parte (75 pontos), concordo totalmente (100 pontos).
O escore zero representa a pior percepção do clima de segurança, enquanto o escore 100 a melhor
percepção. Esse instrumento é composto por 41 questões correspondentes a seis domínios: clima de trabalho em equipe, clima de segurança, satisfação no trabalho, percepção do estresse, percepção da gerência e
condições de trabalho. Os dados coletados foram armazenados em planilhas do programa Excel, mediante
dupla digitação, análise e correção de incongruências. A análise dos dados foi realizada no programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 18.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Instituição e todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste estudo observou-se prevalência de trabalhadores do sexo feminino com 79,7% (n=153) e 34,9%
(n=67) dos profissionais com idade de 29 a 35 anos. Em relação às variáveis laborais, técnico de enfermagem foi o cargo/função que obteve maior prevalência com 80,2% (n=154). Quanto ao SAQ, nos domínios
“satisfação do trabalho” e “percepção do estresse” os valores encontrados estão acima dos 75 pontos, ou
seja, estão relacionados com a melhor percepção do clima de segurança entre os profissionais. Os demais
domínios do SAQ aproximam-se, mas ainda não atingem a pontuação esperada para o estabelecimento de
uma boa percepção. Esses achados também foram encontrados em outros estudos,6,7 nos quais o domínio
“satisfação do trabalho” foi considerado satisfatório, o que denota uma visão positiva dos profissionais em
relação ao seu local de trabalho.

CONCLUSÃO
Este é um estudo inicial no levantamento da cultura de segurança e não difere de outros quanto
à existência de uma cultura de segurança que necessita de investimentos institucionais e de cada área
profissional e multiprofissional. Sabe-se do investimento institucional para a melhoria da segurança do
paciente e da qualidade assistencial. Portanto, com a continuidade do estudo espera-se contribuir no
levantamento e diagnóstico acerca da cultura de segurança do paciente.
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Resumo 9

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE
PRÓSTATA: POSSIBILIDADES DE CUIDADO
EM SAÚDE DO HOMEM
Carvalho NA1, Salimena AMO2

Palavras-chaves: Saúde do homem; Câncer de próstata; Fenomenologia; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Dentre as comorbidades relacionadas ao homem passíveis de ser detectadas precocemente através
de intervenções dentro do nível de Atenção Primária à Saúde, destaca-se o câncer de próstata. As estatísticas
são altas e apontam que após os 50 anos, um a cada seis homens terá a doença. O câncer de próstata é
o tumor maligno mais prevalente nos homens na faixa dos 50 anos, perdendo apenas para o câncer de
pele.1 Nas diferentes fases de enfrentamento da doença desde o diagnóstico, passando pelo tratamento e
culminando com a reabilitação psicossocial, o homem portador de câncer de próstata tem sua vida alterada
em dimensões psíquicas, sociais e físicas.2 Ao receber o diagnóstico o homem sente-se estigmatizado, pois
no imaginário coletivo, a doença é associada à morte. Além disso, devido à localização anatômica da próstata,
responsável pelas funções sexuais do homem ao ser afetada pela doença tem potencial de desencadear uma
série de conflitos ligados a sua sexualidade. No tratamento pode-se destacar as dificuldades decorrentes
das propostas terapêuticas que incluem a prostatectomia radical, a quimioterapia e a radioterapia.3 Sendo
assim, tendo como questão norteadora: como é para você conviver com o câncer de próstata, apresenta-se
como objetivo de estudo desvelar o vivido do homem após o diagnóstico de câncer de próstata, propondo
contribuir na construção do cuidado dos profissionais de saúde. O desvelar do ser-aí neste vivido abrirá
caminhos para que os profissionais de saúde busquem ampliar as inúmeras formas de atuação neste cenário,
do ser-aí-após-diagnóstico-de-câncer-de-próstata.

MATERIAL E MÉTODO
Pesquisa a natureza qualitativa utilizando a abordagem teórico-filosófico-metodológica de Martin
Heidegger.4 O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora,
para cumprimento dos aspectos éticos e legais atendendo a Resolução n°466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde e foi deferido com o parecer nº 525.352.5 O cenário constitui-se de um Hospital de Ensino da Zona da
Mata Mineira e teve como participantes quinze homens que receberam o diagnóstico de câncer de próstata.
Os depoimentos foram colhidos em setembro e outubro de 2014, por meio da entrevista fenomenológica
emergiu das estruturas essenciais as Unidades de Significado: Não tinham preocupação com a próstata; A
1
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cirurgia para a retirada da próstata; e Valorizam fazer os exames, não ter medo, deixar o machismo de lado,
não ter vergonha e/ou preconceito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A compreensão vaga e mediana dos significados, possibilitou a elaboração do fio condutor para
a análise interpretativa hermenêutica.4 Ao significar o seu vivido após o diagnóstico de câncer de próstata
os homens relatam que não tinham preocupação, não davam importância, não tiveram iniciativa de evitar
por que acharam que isso nunca aconteceria, não sentiam nada, nenhuma dor, descobriram a doença por
que os exames detectaram. Por outro lado, houveram situações em que sentiram dor e foram procurar o
médico. Desvelou-se, à luz do pensamento de Heidegger, que o homem quando recebe o diagnóstico de
câncer de próstata sente-se ameaçado pela doença e suas consequências, desenvolvendo o movimento
da angústia imprópria, apresentando temor, pavor, horror e terror. O ser-aí-após-diagnóstico-de-câncerde-próstata, lançado na sua facticidade, expressa um movimento de inautenticidade determinado pelo
impessoal ficando exposto ao falatório e à ambiguidade de tudo, dizendo a respeito do câncer de próstata
e, assim, apresentando-se decaídos. Evidenciou-se a invisibilidade dos profissionais e serviços de saúde
no atendimento a esse homem, marcados pela inautenticidade e impessoalidade. O ser-aí diante desta
facticidade da cotidianidade faz um movimento de velamento e desvelamento diante do seu vivido com
câncer de próstata. Desta forma, em seu vivido, desvela o machismo, preconceito e vergonha que influencia
seu comportamento para o cuidado desta doença e reconhece como prejudicial para o cuidado.

CONCLUSÃO
Ao enfatizar a importância de deixar comportamentos machistas, preconceituosos para cuidado da
sua saúde e no combate ao câncer de próstata exige a necessidade de se voltar para dentro de si e ir em
direção a si mesmo, do cuidado. Desta forma, o ser-aí-após-o-diagnóstico-de-câncer-de-próstata compreende
a importância do cuidado, pois o que vale apesar de todos obstáculos é a vida e a essa experiência que se
abre para um ser de possibilidades, que transfigura uma nova condição que se contrapõe aos modos como
cotidianamente exercitam e vivenciam suas masculinidades, na possibilidade de ser livre no âmbito do cuidado
de sua saúde em sua dimensão existencial. Este estudo, considerando os sentidos desvelados, enfatiza a
contribuição para a melhoria da qualidade da assistência ao homem, ratificando ser necessário atender não
somente à dimensão física, mas aos aspectos emocionais, sociais e espirituais, frente às atuais Políticas Públicas
de Saúde do Homem. E, que estas e outras reflexões possibilitam novas fontes de atuação à saúde do homem,
bem como no atendimento as suas necessidades quando diagnosticado com câncer de próstata.
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Resumo 10

ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR MÓVEL
DE URGÊNCIA: UM SERVIÇO ESSENCIAL
PARA A SOCIEDADE
Mattos JW1, Meneghete MC2, Bittencourt VLL3, Melo CM*4

Palavras-chave: Assistência pré-hospitalar; Serviços de atendimento de emergência; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é definido pelo Ministério da Saúde como a assistência
prestada em um primeiro nível de atenção aos portadores de quadros agudos, de natureza clínica,
traumática/psiquiátrica ou obstétrica, ocorrida fora do ambiente hospitalar, podendo acarretar sequelas
ou até mesmo a morte, pode suceder de forma fixa ou móvel.1 No Brasil o Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (SAMU) foi implantado e financiado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como
finalidade, modificar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatória
a assistência pública a qualquer cidadão..
O SAMU vem se constituindo o principal sistema público de atendimento pré-hospitalar, sua
criação se deu por meio do Decreto da Presidência da República nº. 5.055, de 27 de abril de 2004,2 seguido
por várias portarias, que o regulam de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Redução da
Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Tem como objetivo chegar precocemente à vítima após
ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência, é um serviço gratuito, que funciona 24 horas,
por meio da prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado
pelo número “192” e coordenado por uma Central de Regulação das Urgências, conta com equipes
profissionais compostas por: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores.1 O interesse
em conhecer a opinião dos usuários do SAMU se consolidou, diante do valor do atendimento pré-hospitalar
e a retrospectiva dos usuários, afim de melhorar a qualidade da assistência prestada. Assim, este trabalho
objetivou conhecer a opinião dos usuários de um município localizado na região Noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul sobre o atendimento prestado pelo SAMU.

1

Enfermeiro graduado pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo, RS;

2
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MATERIAIS E MÉTODOS
Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Realizada de setembro a outubro de 2017 em
um município da região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul que possui uma população em torno
de 14 mil habitantes. O SAMU foi implementado no município em 2011, atualmente conta com um veículo
de suporte básico e equipe técnica estruturada conforme legislação vigente. Participaram da pesquisa
onze usuários do SUS que foram atendidos pelo SAMU no ano de 2016, cinco são do sexo masculino e
seis do sexo feminino, faixa etária entre 26 a 77 anos. Os critérios de Inclusão dos participantes foram:
ser maior de 18 anos; apresentar condições cognitivas de resposta às perguntas e ter sido atendido pelo
SAMU do município no ano de 2016. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista com roteiro
semiestruturado com perguntas abertas e fechadas. Os dados de pesquisa foram analisados mediante
agrupamentos em categorias numa modalidade de análise de conteúdo.
Os preceitos éticos que regem pesquisa com seres humanos foram respeitados, a coleta de
dados foi realizada após aprovação do Projeto de Pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer
nº17448/2011. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido em duas vias.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Corpus da análise dos dados resultou em três categorias temáticas:
Categoria 1) Percepções de urgência para usuários e a relevância do atendimento prestado pelo
SAMU: Os entrevistados entendem a importância do serviço e mencionam o SAMU como um suporte
necessário em casos de urgência e emergência. Referem que a atuação deste, gera tranquilidade se tratando
de uma situação de emergência, pois o paciente será transpostado em veículo adequado, com equipamentos
necessários e profissionais capacitados para realizar um bom atendimento. Todos os entrevistados
acreditam que o SAMU no município contribui para garantir a saúde da população. Em relação à natureza
do atendimento solicitado, alguns dos entrevistados relataram que acionaram o SAMU quando ocorreram
situações como: quedas, desmaios, acidentes de trabalho, onde há a percepção que existe problemas e
necessidades de saúde que imprimem risco à vida e que precisam de atendimento imediato. Entretanto, essas
compreensões de urgência e emergência dos usuários nem sempre correspondem às alterações biológicas
consideradas urgentes e emergentes pelos critérios biomédicos.3 Também a avaliação errada pode acarretar
em superlotação da demanda de atendimento pré-hospitalar, pois a população muitas vezes não tem um
acesso regular aos demais níveis de atenção à saúde.4
Categoria 2) O olhar dos usuários sobre as fragilidades no atendimento do SAMU: A maioria
dos entrevistados mencionaram a demora da central 192 em liberar a ambulância para o atendimento e as
inúmeras perguntas feitas a quem está solicitando o serviço. Tal problema não está ligado à agilidade dos
profissionais que permanecem na base, mas é mencionado pelos entrevistados como fragilidade na Central
de Regulação do SAMU. Este fato traz desconforto e aflição para aqueles que estão à espera do serviço, ainda
a maioria dos entrevistados sugeriram que a Central deveria ser regionalizada, apontando como justificativa
as particularidades de cada município. Os contrastes entre regulação e bases são visíveis.
Categoria 3) Sugestões dos usuários em relação às melhorias no atendimento do SAMU local:
Evidencia-se a necessidade de resolver a demora no atendimento. A regulação no SAMU é um dos pontos
críticos para o seu desempenho. O ato de regular é uma prerrogativa do médico regulador, o qual é altamente
dependente das condições estruturais das Centrais de Regulação e do seu conhecimento e capacidade de
mobilização dos recursos e regras cabíveis.5 Uma das alternativas para que esse fator fosse sanado seria a
existência de reuniões periódicas entre os grupos, com o objetivo de discutir os problemas gerados pela
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falta de vivência prática dos profissionais da regulação e pelo não conhecimento do trabalho da regulação
pelos profissionais das bases. Esta troca de experiências seria útil, pois as bases acabam sendo os olhos
da regulação, mas hoje, infelizmente, a informação que é vivenciada nas bases não pode chegar até a
regulação porque não existe um canal direto de retroalimentação do sistema. Assim, a existência desse
canal possibilitaria melhor integração de informações e que auxiliaria na redução do erro.6

CONCLUSÃO
As opiniões sobre o serviço SAMU são relacionadas ao atendimento que receberam na ocasião,
percercepções de benefícios e fragilidades são pautadas em experiências individuais. Apesar de apontadas
algumas necessidades de melhorias, os usuários demonstraram confiança no serviço do SAMU. A
qualidade da assistência prestada no atendimento pré-hospitalar implica também em competência de seus
profissionais, os quais além de habilidade técnica devem prezar pela ética e humanização no cuidado, se
apropriar de conhecimento. Tem-se consciência de que outras pesquisas podem apresentar novas revelações
e contribuições para a melhoria do atendimento pré-hospitalar da população do município.
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DEMANDAS DE CUIDADOS DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS ESTOMIZADOS ASSISTIDOS
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Barba PD1, Bittencourt VLL2, Melo CM3*, Loro MM4

Palavras-chave: Estomia; Assistência; Atenção primária à saúde; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
O perfil populacional vem sofrendo modificações, especialmente no mundo ocidental, em
decorrência do aumento da expectativa de vida e por múltiplas causas, como hereditariedade, estilos de
vida, exposição a fatores ambientais e fisiológicos. Consequentemente, há o desenvolvimento de inúmeras
condições crônicas que se caracterizam pela assistência contínua por um longo tempo.1 O câncer (CA) possui
papel de destaque neste cenário, pois é uma doença crônica, de elevada incidência e prevalência no mundo,
afetando indivíduos de todas as faixas etárias. Dentre os tipos mais prevalentes no Brasil, têm-se o de cólon
e reto. Ainda para o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o CA de cólon e reto configura-se o terceiro tipo
mais incidente entre os homens e o segundo entre as mulheres, sendo prevalente em indivíduos com idade
superior a 40 anos.2 Entre as formas de tratamento do mesmo, incluem-se a cirurgia, a quimioterapia e a
radioterapia, que podem ser usadas associadas ou separadas. Dependendo da localização do tumor, há a
necessidade da confecção de um estoma.3 Segundo dados da Associação Brasileira de Ostomizados, em 2014,
o número de estomizados foi de aproximadamente 200 mil indivíduos. No Rio Grande do Sul, segundo dados
da Federação Gaúcha de Estomizados, este número chega a 7.500, entre colostomizados e ileostomizados.
No município de Ijuí, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), no ano
corrente, há 83 indivíduos estomizados. Destes, 39 com diagnóstico de CA de cólon e reto.3 A presença da
estomia constitui-se um fator de grande impacto na perspectiva de vida do paciente.
Aliado a estes aspectos, tem-se, no paciente oncológico, a particularidade de o mesmo vivenciar o
estigma da doença, a necessidade constante de submeter-se a procedimentos invasivos, efeitos colaterais
do tratamento oncológico, bem como o cuidado e a manutenção da estomia.4 Assim, a pessoa com estomia
estabelece, com a Atenção Primária à Saúde (APS), o primeiro contato, fora do ambiente hospitalar, com
o serviço de saúde. Cabe aos profissionais desta acolhê-los de forma humanizada e resolutiva, com vistas à
integralidade da atenção. Devido à significativa incidência de estomias relacionadas ao CA de cólon e reto,
torna-se fundamental ampliar os conhecimentos acerca desta realidade entre os profissionais da saúde,
sociedade e os próprios estomizados, para que adquiram maior esclarecimento e segurança, com vistas a
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melhorar a qualidade de vida. Mediante essa perspectiva, o objetivo do estudo foi evidenciar demandas de
cuidados de pacientes oncológicos estomizados.

MATERIAL E MÉTODO
Estudo descritivo, de abordagem qualitativa, com dez pacientes oncológicos estomizados
cadastrados no sistema de Gerenciamento de Usuários com Deficiência (GUD) pela SES/RS, da área de
abrangência da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), assistidos na AB de um município da região
noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A coleta dos dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada
e esses foram analisados à luz da Análise de Conteúdo, resultando duas categorias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram dez pacientes oncológicos estomizados. Sete eram do sexo feminino e três do sexo
masculino, na faixa etária de 49 a 87 anos. O grau de escolaridade variou do 3º ano do ensino fundamental ao
ensino médio completo. O tempo de permanência dos sujeitos à estomia variou de dois meses a 16 anos. Dentre
os participantes da pesquisa submetidos à estomia, três foram diagnosticados com neoplasia maligna de cólon;
um com neoplasia da junção retossigmoide e seis com neoplasia maligna do reto, de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças (CID), conforme cadastro GUD. Da análise dos dados, a presença do estoma, associada
à bolsa coletora, as mudanças nos padrões de eliminação, dos hábitos alimentares e de higiene vêm a calhar
em sentimentos como medo, incertezas e preocupações, eventos estes que podem comprometer a reabilitação
destes pacientes. Com a alta hospitalar, o estomizado, no domicílio, depara-se com a nova realidade de vida. A
partir deste momento, terá que estabelecer mudança de rotina, necessitando de apoio de profissionais de saúde,
a fim de lhe garantir qualidade de vida ao longo do tempo. Ao partir do pressuposto de que este paciente e o
local onde reside pertencem a um determinado território e/ou área adscrita compete à APS acolher, acompanhar
e proporcionar subsídios para o enfrentamento das adversidades que vão surgindo, bem como manter esse
vínculo permanentemente. Nessa perspectiva, os profissionais na área da saúde necessitam desenvolver ações de
educação em saúde, no sentido de contribuir para que o estomizado adquira autonomia para seu autocuidado, na
busca da independência, evitando o isolamento social5. Após a realização da estomia, há diversas preocupações,
tais como eliminações intestinais, sexualidade e relações sociais.
Desse modo, o paciente necessita ser orientado, ensinado.6 Cabe ao enfermeiro orientar os
pacientes estomizados, bem como seus cuidadores e/ou familiares no cuidado com o estoma, de forma
adequada às necessidades de cada indivíduo. Para tanto, a assistência deve envolver o atendimento das
necessidades biológicas, como controle integral do estoma e de seus efluentes, das complicações gerais e
locais, com vistas a favorecer aos indivíduos o retorno às atividades rotineiras.7 Nessa medida, é essencial
que esse profissional esteja preparado e utilize a educação em saúde como instrumento para a assistência
efetiva, também a assistência integral relativa ao cuidado, destacam-se as estratégias de instrumentalização
por meio de palestras, seminários, distribuição de materiais educativos, grupos de apoio e avaliações de
saúde. A aplicabilidade dessas ferramentas tem potencial de incentivá-lo a tornar-se protagonista de seu
autocuidado no domicílio, assim, a alimentação é um dos aspectos que precisam ser abordados pelos
profissionais de saúde, relacionando hábitos pessoais, uma alimentação balanceada é importante para a
qualidade de vida, na medida em que interfere, de modo geral, na vida do estomizado. As atividades de lazer,
como viagens e passeios, promovem ao paciente a sua reintegração social. Os problemas sexuais enfrentados
pelos estomizados podem ocorrer por disfunção fisiológica, resultante da cirurgia, ou psicológica, seja por
vergonha ou sensação de estar sujo (a), o que suscita medo de ser rejeitado (a) pelo parceiro(a).4
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Diante desse contexto, o enfermeiro necessita encorajar o paciente a verbalizar sobre seus medos
e dificuldades, bem como orientar sobre estratégias e cuidados.8 Percebe-se a importância da intervenção
de profissionais da saúde, auxiliando nos processos de adaptação e reabilitação, lhe ofertando possibilidades
para a adaptação ao novo estilo de vida e na busca de novas formas de enfrentamento.9

CONCLUSÃO
Compreende-se a importância das equipes multidisciplinares no apoio à adaptação destes indivíduos
à nova condição. Contudo, as equipes devem estar estruturadas para atender estas demandas, por meio
de cuidado permanente e qualificado, proporcionando qualidade de vida, de acordo com as necessidades
destes.
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Resumo 12

RELATO DE EXPERIÊNCIA: INTERVENÇÃO
EDUCATIVA SOBRE O AVE
Rolim C*1, Linn A1

Palavras-chave: AVE; Prevenção; Fatores de risco; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
O acidente vascular encefálico (AVE) tem se tornado nos últimos anos uma das principais causas
de morte e a principal de invalidez em todo o mundo, sendo que no Brasil atualmente ocupa a 2º colocação.
Caracterizado pela perda brusca de funções neurológicas devido a uma obstrução ou um rompimento de vaso
sanguíneo, é dividido em AVE isquêmico (AVEi) e AVE hemorrágico (AVEh). Em 80% dos casos o isquêmico é
causado por uma obstrução da artéria, impossibilitando a passagem de oxigênio para as células cerebrais. Já
em 20% dos casos, o hemorrágico em porcentagem menor, mas com um número maior de casos de morte, é
quando há um rompimento de um vaso cerebral, causando sangramento dentro ou ao redor do cérebro.¹
Sinais e sintomas variam pela classificação do AVE, enquanto no isquêmico a boca torta, a perda
de força muscular e a dificuldade na fala se destacam como principais sintomas, no hemorrágico, a dor de
cabeça intensa, a presença de náuseas e vômitos e a elevação da pressão arterial sistólica >220mmHg são as
manifestações.
Os principais fatores de risco também podem ser divididos por tipo de AVE, no isquêmico podemos
destacar o sedentarismo, álcool, tabagismo, doenças do coração, a má alimentação, diabetes, colesterol
alto, entre outros. Já no hemorrágico podemos citar o uso de drogas, a hipertensão (PA sistólica >220mmHg)
e a má formação cardiovascular.²

RELATO DE EXPERIÊNCIA
Na disciplina da universidade que aborda a assistência de enfermagem ao adulto foram realizadas
atividades educativas com a comunidade acadêmica, objetivando-se a prevenção das afecções de maior
prevalência nesta faixa etária, doenças cardiovasculares e neurovasculares. O presente trabalho relata a
experiência de abordagem ao adulto em período acadêmico sobre os fatores de risco para o AVE, sinais e
sintomas e condutas que devem ser tomadas diante do reconhecimento destes. Inicialmente, foi realizado
um diálogo com os participantes das atividades, além de exposição dos principais fatores de risco em uma
banca montada com 4 crânios, onde cada um destes representava um dos fatores de risco: sedentarismo,
tabagismo, álcool e alimentação rica em gordura. Nesta banca também foram elaborados dois cartazes de
autoentendimento sobre o AVE (descrição, tipo, sintomas, fatores de risco e tratamento).
Durante a chegada dos alunos à banca, os mesmos receberam as principais informações sobre o AVE,
observaram o material exposto e, ao final, responderam um questionário objetivo referente a 4 perguntas
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voltadas à explicação recebida, para verificação da efetividade do trabalho, sobre os sintomas do AVE, tipos
da doença e tempo de chegada em serviço de referência após início dos sintomas. Após, os mesmos foram
convidados a responder uma pesquisa, preenchendo idade e sexo e os fatores de risco que fazem parte da
sua rotina. Os fatores de risco disponibilizados para marcação foram: sedentarismo, obesidade, pressão
alta, má alimentação, colesterol alto, álcool, tabagismo, drogas, doenças do coração, diabetes, alimentação
rica em gordura e histórico familiar. Ao final, houve entrega de folder informativo. Com o objetivo de atingir
demais membros da comunidade que não participaram da ação educativa, foram dispostos nos murais da
universidade cartazes citando algumas formas de prevenção e os principais sinais de um AVE isquêmico,
destacando a informação para que, imediatamente ao reconhecimento dos sintomas, contate o Serviço
Móvel de Urgência (SAMU).

MATERIAL E MÉTODOS
Os participantes, após passarem pela banca, foram convidados a responder um questionário,
preenchendo idade, sexo e fatores de risco que consideram se enquadrar ao seu dia a dia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O contato com a comunidade acadêmica acrescenta de forma positiva uma experiência à nossa
graduação. A pesquisa realizada durante a intervenção educativa contou com 54 alunos, 30 mulheres e 24
homens, com idades entre 17 e 65 anos. Os participantes se mostraram interessados no preenchimento,
colaborando com as informações. Após análise das mesmas, os principais fatores de risco entre os 54
participantes foram a má alimentação (64%), o sedentarismo (55%), alimentação rica em gordura (39%),
o histórico familiar (37%) e o álcool (24%). Em menor porcentagem tivemos o diabetes (2%), tabaco (5%),
hipertensão (9%) e a obesidade (11%).

CONCLUSÃO
Atividades educativas com a comunidade acadêmica promovem aumento do conhecimento dos
fatores de risco sobre AVE em população que muitas vezes não está inserida em redes de saúde e não sabe
a importância da prevenção. Através destes resultados estamos cientes da necessidade de informações a
esta população, para que, cientes da importância de uma boa alimentação e da prática de atividades físicas,
já deem um grande passo na prevenção do AVE.
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Resumo 13

CONDIÇÕES SUGESTIVAS NO RISCO DE QUEDAS
EM PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS
Bittencourt VLL1, Dal Pizzol C*2, Stumm EMF3, Battisti IDE4, Loro MM5, Winkelmann ER6

Palavras-chave: Enfermagem; Acidentes por quedas; Segurança do paciente.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) ao perceber a segurança do paciente como um tema
prioritário, em 2004, lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, com o objetivo de estimular
a consciência para a melhoria da segurança na assistência em saúde.1 Neste sentido, o Ministério da Saúde
(MS), por meio da Portaria nº 529, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) em 2013.
Essa política veio reforçar nas instituições de saúde a importância de promover a segurança do paciente,
com foco na qualificação do cuidado em saúde.2 O PNSP é composto por seis metas, dentre elas está a
prevenção de quedas, definida pela OMS como um “evento em que a pessoa inadvertidamente cai ao solo,
chão ou níveis inferiores, excluída a alteração intencional da posição para repouso na mobília, paredes ou
outros objetos”.1-3
O risco de queda pode ser monitorado por escalas, como a Escala de Morse, traduzida e validada no
Brasil em 2013,4 sendo esse um dos métodos mais utilizados para avaliação do risco de quedas no ambiente
hospitalar, na qual são avaliados fatores relacionados ao paciente. As quedas são classificadas em três tipos:
acidental, fisiológica antecipada e fisiológica não antecipada. Este estudo abordará a queda fisiológica
antecipada, tida como previsível e detectável por meio da classificação da Escala de Morse. Destaca-se a
importância da diferenciação entre os três tipos de queda para a definição de estratégias de prevenção.5
Ainda, dentre as causas que influenciam a queda podem estar os fatores de risco intrínsecos e/ou extrínsecos.
Os intrínsecos são aqueles associados às características do indivíduo e às mudanças agregadas à idade, sexo
e condições clínicas. Dentre eles, os mais frequentes são doença, uso de dispositivos, alteração na marcha,
deficiência ocular, auditiva e cognitiva, mobilidade prejudicada e histórico anterior de quedas. Os extrínsecos
são comumente relacionados às condições do ambiente hospitalar e situações que envolvem a atenção à
saúde pelo cuidador e pela equipe interdisciplinar.6 Entre os fatores de risco extrínsecos estão: interruptores
fora do alcance, escadas, piso escorregadio, tapetes, iluminação imprópria e calçados inadequados.6
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MATERIAL E MÉTODO
Estudo quantitativo, transversal e analítico, desenvolvido em Unidades de Internação Clínica e
Cirúrgica de um Hospital Privado, na região Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Os participantes foram
pacientes internados nas referidas unidades, no período de 01 de junho a 17 de agosto de 2015.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Seiscentos e doze pacientes participaram do estudo, 62,3% do sexo feminino, com idade entre 18
e 100 anos, 54,6% dos pacientes com idade menor que 60 anos, 29,1% com Ensino Fundamental Incompleto,
96,2% da raça branca e 62,4% casados. Quanto ao risco de queda, de acordo com a Escala de Morse, 38,2% dos
pacientes foram classificados com risco baixo de queda, 30,1% com risco moderado e 31,7% com risco elevado.
Das comorbidades, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) foi a que apresentou maior percentual (38,2%), com
risco moderado (43,2%) e elevado (41,9%), para quedas. As demais comorbidades (diabetes mellitus e Parkinson)
apresentaram risco elevado para quedas. Constata-se em todos os fatores de risco intrínsecos uma associação
significativa com o risco de queda. Os pacientes que apresentaram dificuldade auditiva (55,6%), vertigens
(49,5%), medo de cair (40,7%) e dificuldade visual (36,0%) possuíam risco elevado para quedas. A maioria dos
participantes da pesquisa apresentavam as seguintes características: idade menor que 60 anos, sexo feminino
e escolaridade de Ensino Fundamental Incompleto. Em relação à idade, sexo e escolaridade, estudos têm
demonstrado maior relação de risco de quedas entre mulheres acima de 65 anos.7,8

CONCLUSÃO
Ocorreu associação entre risco de quedas com motivo de internação, comorbidades e fatores
intrínsecos. No que tange aos fatores extrínsecos, as quedas foram associadas somente com tapetes.
Os participantes idosos que apresentarm risco elevado de queda, foram os internados por motivo clínico
neurológico (59,4%), cirúrgico traumatológico (42,3%), com Parkinson (100%), diabetes mellitus (51,6%) e
hipertensão arterial sistêmica (41,9%). Assim, os hospitais são favorecidos ao obter informações sobre
as quedas, bem como os fatores de riscos associados para intervir de forma eficaz e potencializar a
segurança do paciente.
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CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE UMA EQUIPE
DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA QUANTO AO
USO DE PRECAUÇÕES PADRÃO
Lopes AF¹, Fontana RT², Rodrigues FCP³, Silva AF4, Bittencourt VLL5, Dal Pizzol C*6

Palavras-chave: Enfermagem; Pediatria; Precauções universais.

INTRODUÇÃO
No ambiente hospitalar os riscos biológicos são os mais identificados e estudados pelo seu potencial
de periculosidade e insalubridade em decorrência do contato direto e permanente dos profissionais de
saúde com os pacientes e a manipulação de objetos contaminados por agentes patogênicos responsáveis
por doenças como hepatite C (VHC), hepatite B (VHB) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).¹
Com vistas a diminuição da exposição aos riscos ocupacionais as PP’s são medidas estabelecidas pelo
Centers for Disease Controland Prevention (CDC), adotadas internacionalmente, com o objetivo de controlar
a exposição aos riscos ocupacionais nos serviços de saúde que podem conter agentes infectantes. As PP’s
visam resguardar os profissionais de saúde contra possível contaminação ocupacional na prestação de
cuidados e prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS).¹ A utilização de PP’s auxilia
os profissionais nas condutas técnicas adequadas à prestação dos serviços, por meio do uso correto dos
EPI’s de acordo com a Norma Regulamentadora nº32 (NR 32). Esta normativa abrange as situações de
exposição a riscos para a saúde do profissional, envolve a obrigatoriedade da vacinação e ainda determina
algumas situações relativas a vestuário, refeitórios, resíduos e capacitação continuada na área específica de
atuação.² A adesão às PP’s se faz também importante no atendimento aos pacientes pediátricos, pois vários
fatores proporcionam o desenvolvimento da infecção hospitalar na criança, tais como: a lenta maturação do
sistema imunológico, que torna maior o risco de aquisição de doenças transmissíveis; o compartilhamento
de objetos entre pacientes pediátricos; a desnutrição aguda; a presença de anomalias congênitas; o uso de
medicamentos como corticosteroides; e as doenças hemato-oncológicas.² A Norma Regulamentadora nº6
(NR 6), aplicada à segurança e saúde do trabalhador, considera os EPI’s como dispositivos ou produtos de uso
individual, destinados a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Para isso, faz-se necessário o
conhecimento amplo da percepção dos profissionais de saúde com relação a esse assunto.³
¹ Enfermeira pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo - RS;
² Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo - RS;
³ Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Docente na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo - RS;
4

Enfermeira. Mestra em Saúde e Gestão do Trabalho com Área de Concentração em Saúde da Família. Docente na Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo - RS;

5

Enfermeira. Mestre em Atenção Integral à Saúde. Docente na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões,
Santo Ângelo - RS;

6

Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo - RS.
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MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, tipo descritiva, desenvolvida em uma unidade
de internação pediátrica de um Hospital Filantrópico localizado no interior do Estado do Rio Grande do Sul.
A população de estudo foi composta por profissionais da equipe de enfermagem que atuam na unidade de
internação pediátrica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O total de participantes foi de doze membros da equipe. As participantes do estudo foram 100 % do
sexo feminino e 41,6% na faixa etária de 26 a 35 anos. Em relação ao tempo de atuação na enfermagem e na
instituição 50% atuavam entre cinco e dez anos na área. Durante a verificação de sinais vitais foi utilizado o mesmo
par de luvas para verificar os sinais de todos os pacientes, sem higienizar as mãos entre um e outro, assim como
observou-se sobre o uso de luvas de procedimento, que na punção venosa é comum o não uso, e também a
prática de “rasgar” o dedo indicador da luva para palpar melhor as veias, pois a justificativa é que o uso da luva
ocasiona a perda da sensibilidade na ponta dos dedos. Constatou-se que os profissionais consideram que o uso de
alguns EPI’s, como a luva de procedimento, dificulta a execução de procedimentos rotineiros.
A perda da habilidade no desenvolvimento de tarefas, a diminuição da destreza manual, o
desconforto e a inconveniência, são razões para não aderir ao uso.4 O excesso de autoconfiança, por sua
vez, também é grande causa de acidentes. Ao sentir-se imune aos riscos, o trabalhador muitas vezes não faz
uso do EPI adequado, ficando exposto aos riscos inerentes a sua atividade laboral.5

CONCLUSÃO
Pode-se inferir que as concepções da equipe de enfermagem pediátrica hospitalar acerca das
medidas de precauções padrão são notórias. Contudo, há baixa adesão da equipe no cumprimento dessas
normas, mesmo com a disponibilidade dos EPIs.
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AS CONTRARIEDADES DA PRÁTICA DE
HUMANIZAÇÃO NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA
Rakowski AJ1, Zaltron D*1, Moura VL1

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Humanização; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um setor da saúde que acolhe pacientes em situações
críticas, que necessitam de um maior cuidado, com propósito de tentar reverter seu quadro clínico,
aumentando as chances de recuperação e sobrevivência dos pacientes.1 O cuidado humanizado auxilia na
recuperação do paciente grave, aumentando as chances de o paciente viver com mais qualidade de vida.2
Resgatar a humanidade nas UTIs talvez seja voltar a refletir, sempre mais conscientemente, sobre o que é o
ser humano.3

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura onde foram selecionados artigos nas bases de
dados BVS, LILACS e SCIELO, acessadas durante o mês de abril de 2018 para levantamento dos estudos
científicos; artigos entre os anos de 2009 a 2018, após leitura exploratória, seletiva e analítica, tendo como
foco de interesse centrado no cuidado humanizado, optou-se por 14 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O processo pode promover bem-estar não só aos pacientes, mas também à toda equipe de saúde
e, principalmente, aos familiares.3 Estabelecer vínculo, acolher a família e prestar informações adequadas
possibilitam uma melhor realização do cuidado.4 A religião é um fator que ameniza a dor, fazendo o paciente
encarar a doença e, acima de tudo, aceitá-la.5 Entre as dificuldades enfrentadas no dia a dia dos profissionais
encontra-se a sobrecarga de trabalho, o desgaste da equipe no ambiente e suportar a morte, razão pelas
quais eles também necessitam ser acolhidos, assim como os pacientes.6

CONCLUSÃO
Mediante literatura estudada, observa-se que há falta de humanização dentro das UTI’s na prática
dos profissionais de enfermagem, o que provoca um distanciamento ou retardo na recuperação do paciente.
¹ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus Santo Ângelo - RS.
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A relação com o doente exige que o trabalhador valorize a afetividade e a sensibilidade como elementos
necessários ao cuidar.
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ENCEFALOCELE OCCIPITAL COMO UM
DESAFIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Zaltron D*1, Silva FA1, Soares NV1, Cardoso CTC1, Moura VL1
Palavras-chave: Anomalias congênitas; Encefalocele; Agroquímicos; Cuidados de Enfermagem.

INTRODUÇÃO
As malformações congênitas são definidas como toda anomalia funcional ou estrutural que ocorre
no desenvolvimento do feto, sendo classificadas em graves defeitos anatômicos, funcionais ou estéticos e
representa uma das principais causas de mortalidade infantil. As anomalias podem contribuir para a incapacidade
em longo prazo, o que pode ter impactos significativos sobre indivíduos, famílias, sistemas de saúde e sociedades.
A encefalocele occipital é uma malformação rara do tubo neural devido à falha no fechamento, caracterizada
pela protuberância do conteúdo craniano além dos limites normais do crânio por meio de um defeito na abóbada
craniana, esse defeito no osso occipital geralmente ocorre durante a fase de desenvolvimento embrionário, entre
a 3ª e 4ª semana de gestação. Apresenta grande comprometimento no desenvolvimento devido à herniação de
meningens por má formação óssea congênita, sendo necessária cirurgia logo após o nascimento.1 Essa malformação
pode não ter uma única causa, e sim uma série de fatores de diferentes origens, como substâncias químicas e
infecciosas, além de bactérias, vírus e radiação. As causas podem estar relacionadas a fatores ambientais, como o
uso indiscriminado de agrotóxicos na produção de alimentos, verificado no Brasil na atualidade, constituindo-se
fator relevante, na medida em que um terço dos alimentos consumidos cotidianamente pelos brasileiros estão
contaminados pelos agrotóxicos. Esses dados são confirmados pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco) e pela ANVISA, que afirma que dos 50 agrotóxicos mais utilizados nas lavouras brasileiras, 22 já estão
proibidos em outros países, especialmente na União Europeia.2
Estudos apontam que os agrotóxicos se constituem em problema ambiental e de saúde pública
e seu uso intenso e difuso, em decorrência da expansão do agronegócio, além de intoxicar a população,
está contaminando os alimentos, as águas e o ar.3 O Estado do Rio Grande do Sul tem características
agrícolas com grandes e pequenas propriedades que têm nas safras agrícolas suas principais fontes de
renda. As utilizações indiscriminadas sem respeitar a natureza e os seres que nela habitam resultam em
vítimas fatais, além de provocar aborto, deformação fetal, câncer, entre outras doenças. De acordo com
a OMS, ocorrem 20.000 óbitos/ano devido à manipulação, inalação e consumo indireto de pesticidas nos
países em desenvolvimento, como o Brasil.4 Portanto, a criança que apresenta encefalocele occipital
com defeito pequeno tem cerca de 53% de chance de se desenvolver normalmente, mas essa chance
diminui para menos de 18% se o defeito for médio ou grande. Essas sequelas geralmente apresentam
retardos mentais, alterações como hidrocefalia ou microcefalia, dependendo do caso, alterações motoras,
como perda de força dos membros superiores e inferiores e dificuldade de se movimentar, problemas
1

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo - RS.
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de visão, convulsões, entre outras. Para minimizar essas alterações neurológicas as crianças devem ser
acompanhadas por uma equipe multidisciplinar.5

OBJETIVO
Relatar uma experiência vivenciada com uma criança com encefalocele, cujos pais são
agricultores.

MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência sobre o atendimento de uma criança portadora de encefalocele occipital, atendida em uma instituição hospitalar no interior do estado do Rio Grande do Sul. É um estudo
descritivo do tipo relato de experiência, ocorrido no período de março a junho de 2018, cujas atividades
foram desenvolvidas no período do estágio Hospitalar do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Regional do Alto Uruguai e das Missões.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dados colhidos no momento da anamnese mostram criança do sexo feminino, dois messes de idade,
de cor branca. Apresenta encefalocele na região occipital ao nascimento, sendo submetida a procedimento
cirúrgico de meningoencefalocele occipital. Internada na Unidade Pediátrica apresentava perímetro cefálico
de 29cm, fontanelas normotensas e alimentação por sonda orogástrica. Mantem oxigênio contínuo em
cateter nasal. Os principais cuidados de enfermagem incluíram diversas ações e educação em saúde, tanto
em nível hospitalar quanto no preparo e orientações no cuidado domiciliar aos pais. Estudos apontam que é
importante definir o conhecimento e a prática aos pais nos cuidados básicos e orientá-los a identificar sinais
e sintomas que a criança pode vir a apresentar, quando no domicílio.

CONCLUSÃO
O cuidado a uma criança com encefalocele constitui-se em desafios e virtudes da complexidade que
emerge das múltiplas necessidades de atendimento, tanto da criança como da família. Envolve estratégias e recursos
que podem evoluir de complexidade a cada caso. Além das ações de educação para o cuidado, há necessidade de
atenção multidisciplinar, multiprofissional e multisetorial para atender as demandas de cuidados desses bebês.
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CUIDADO SEGURO: O QUE PENSAM OS
ENFERMEIROS SOBRE SEGURANÇA DO PACIENTE
Barella D*1, Silva PM2, Silva TC3, Gasperi P4, Moraes FR5, Vieira TM2

Palavras-chave: Segurança do paciente; Unidades de cuidados intensivos; Compreensão; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
A segurança do paciente tem ganhado grande repercussão mundial, pois ao ser aplicada nos serviços
de saúde, reduz a possibilidade de causar danos, muitas vezes letais, aos pacientes. A Organização Mundial
de Saúde estabeleceu como foco a segurança do paciente e a redução dos eventos adversos relacionados
ao processo assistencial a um mínimo aceitável.1
Com isso, é necessário um bom gerenciamento dos erros por parte da equipe de enfermagem, bem
como conhecimento sobre a segurança do paciente, com intuito de o paciente não sair prejudicado da sua
internação.
Desta forma, a enfermagem deve oportunizar um cuidado seguro, livre de qualquer dano,
identificando no sistema da UTI as possíveis falhas, proporcionando melhorias contínuas e evitando que
estes incidentes se repitam. Por isso, é importante analisar o entendimento do enfermeiro sobre o assunto, já
que ele pode ser compreendido de diferentes maneiras. O objetivo do estudo foi de analisar a compreensão
dos enfermeiros de Unidades de Terapia Intensiva Adulto sobre segurança do paciente.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e de corte
transversal. A coleta de dados foi realizada nas unidades de terapia intensiva adulto em um hospital públicoprivado do interior do Rio Grande do Sul durante o mês de março de 2018 através de uma entrevista
semiestruturada. A amostra do estudo constituiu-se em 12 enfermeiros das unidades de terapia intensiva
adulto. Os enfermeiros assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. As entrevistas foram
transcritas na íntegra e os enfermeiros identificados aleatoriamente como E1 até E12.
1

Enfermeira. Especialista em Unidade de Terapia Intensiva Adulto pela Universidade de Caxias do Sul. Pesquisadora do Grupo de
Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

2

Acadêmica de Enfermagem da Universidade de Caxias do Sul. Membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente
da Universidade de Caxias do Sul - RS;

3

Enfermeira. Especialista em Terapia Intensiva e Emergência Adulto pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre - RS. Pesquisadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

4

Enfermeira. Doutora e Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. MBA em Produção Lean. Especialista
em Auditoria em Saúde. Docente da graduação e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. Líder do Gripo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

5

Acadêmico de Enfermagem da Universidade de Caxias do Sul. Membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente
da Universidade de Caxias do Sul – RS.
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A análise dos dados cumpriu-se de acordo com a análise de conteúdo de Bardin, composta de três
fases distintas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados obtidos e interpretação.2
Para fins de esclarecimento da fala dos enfermeiros e maior clareza dos dados, quantificou-se o número de
enfermeiros das entrevistas.3
Este estudo cumpriu com as determinações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de
2012, no que diz respeito à pesquisa com seres humanos. O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, através do parecer nº 2.433.350.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao término das entrevistas, contabilizou-se um total de 12 enfermeiros entrevistados em todas
unidades de terapia intensiva adulto. Estes profissionais trabalham há mais de seis meses nas referidas
unidades. A duração média das entrevistas foi de seis minutos por participante.
A partir da análise da compreensão dos enfermeiros emergiram as seguintes categorias: segurança
do paciente como tecnologias do cuidado e segurança do paciente como cuidado técnico. Para fins de
entendimento, conceitua-se tecnologias do cuidado como tecnologias leve, leve dura e dura.4
Dos 12 enfermeiros entrevistados, sete (58,3%) conceituam a segurança do paciente como
tecnologias do cuidado. Isto pode ser evidenciado nas falas:
“[Segurança do paciente] é quando tu interage com ele e transmita segurança.” (E1)
“A segurança do paciente pode ser usada como uma ferramenta para minimizar riscos e evitar danos.” (E2)
“Barreiras que a gente cria para que não ocorram danos neles.” (E10)
Cinco (41,7%) enfermeiros afirmam que a segurança do paciente pode ser entendida como o cuidado técnico.
Estas afirmações podem ser observadas nas falas:
“São todos os métodos, técnicas [...] pra garantir a segurança do paciente em relação aos cuidados, medicamentos,
procedimentos, identificação do paciente.” (E7)
“Vai desde a parte medicamentosa [...] tu tem que saber o que está fazendo, executar a técnica correta, tu não
pode fazer nada que possa gerar dano.” (E8)

Os conceitos apresentados pelos enfermeiros estão de acordo com o exposto na literatura. A OMS
define segurança do paciente como “a redução a um mínimo aceitável do risco de danos desnecessários
associados ao cuidado em saúde”5 e o Instituto de Medicina como “evitar lesões e danos nos pacientes
decorrentes do cuidado, que tem como objetivo ajudá-los.”.6
Percebe-se nitidamente que apesar de emergirem duas categorias e diferentes conceitos de
segurança do paciente por parte dos enfermeiros, todos eles entendem que segurança do paciente é não
causar danos ao paciente.

CONCLUSÃO
A segurança do paciente é um tema presente nas unidades de terapia intensiva em estudo e isto fica
claro quando os enfermeiros conceituam de forma adequada o que isto significa. Entendem que um paciente
seguro é aquele que não sofre nenhum dano durante a sua internação. É necessário manter toda a equipe
multiprofissional atualizada sobre a segurança do paciente, promovendo estratégias para a disseminação do
assunto em todos os serviços da instituição.
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Resumo 18

PUNIÇÃO OU ORIENTAÇÃO: COMO
ENCARAR OS ERROS EM UTIs
Barella D*1, Silva PM2, Silva TC3, Gasperi P4, Picolotto A5, Vieira TM6

Palavras-chave: Segurança do paciente; Unidades de cuidados intensivos; Compreensão; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
A segurança do paciente ganhou destaque mundial após a publicação do livro To err is human pelo
Instituto de Medicina.1 Nela ficou evidente que os erros em sua grande maioria são evitáveis e que uma
assistência segura é aquela livre de eventos adversos. Sabe-se que para se ter segurança do paciente deve
haver uma cultura adequada da mesma.2
A cultura de segurança está emergindo como um dos requisitos essenciais para evitar a ocorrência
de incidentes, através do gerenciamento de risco em que os profissionais comunicam os erros e agem de
forma proativa redesenhando os processos para prevenir novos incidentes.3
Por isso é oportuno entender como os enfermeiros de UTI avaliam os erros que ocorrem e se ainda
há a presença de uma cultura punitiva diante do erro dentro das unidades. O objetivo do estudo foi de
analisar a cultura punitiva diante de um erro nas Unidades de Terapia Intensiva Adulto.

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo de abordagem qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e de corte transversal. A coleta
de dados foi realizada nas unidades de terapia intensiva adulto em um hospital público-privado do interior
do Rio Grande do Sul durante o mês de março de 2018. A amostra do estudo constituiu-se em 12 enfermeiros
das unidades de terapia intensiva adulto do mesmo hospital.
A coleta de dados baseou-se numa entrevista semiestruturada. As falas dos enfermeiros foram
gravadas com auxílio de um smarthphone e os participantes assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido. As entrevistas foram transcritas na íntegra e os enfermeiros identificados aleatoriamente como
E1 até E12.
1

Enfermeira. Especialista em Unidade de Terapia Intensiva Adulto pela Universidade de Caxias do Sul. Pesquisadora do Grupo de
Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

2

Acadêmica de Enfermagem da Universidade de Caxias do Sul. Membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente
da Universidade de Caxias do Sul - RS;

3

Enfermeira. Especialista em Terapia Intensiva e Emergência Adulto pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre - RS. Pesquisadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

4

Enfermeira. Doutora e Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. MBA em Produção Lean. Especialista
em Auditoria em Saúde. Docente da graduação e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul. Líder do Gripo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

5

Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Caxias do Sul. MBA em Auditoria em Saúde pelo Centro Universitário Internacional. Vice-líder do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS.
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A análise dos dados obtidos nas entrevistas cumpriu-se de acordo com a análise de conteúdo de
Bardin, composta de três fases distintas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados
obtidos e interpretação.4 Para fins de esclarecimento da fala dos enfermeiros e maior clareza dos dados,
quantificou-se o número de enfermeiros das entrevistas.5
Este estudo cumpriu com as determinações da Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466
de 2012 no que diz respeito à pesquisa com seres humanos. O projeto recebeu aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade de Caxias do Sul, através do parecer nº 2.433.350.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 12 enfermeiros entrevistados, 6 (50%) acreditam que a punição é benéfica para o profissional
que erra. Isto é observado pelas falas:
“Em alguns momentos é benéfico, pois através da punição faz com que eles fiquem atentos ao processo.” (E10)
“Eu acho que a cultura poderia ser mais punitiva. Tem vezes que acontece o erro e o pessoal não fala, acaba
escondendo, tu acaba não sabendo, então eu acho que se pune pouco.” (E1)
Os demais 6 (50%) enfermeiros são contra a punição:
“Eu acho que punir um funcionário não vai resolver o problema.” (E2)
“A gente tem que pensar bem sobre a cultura punitiva, porque a melhor forma é tu orientar esse funcionário,
porque se tu punir ele talvez ele não seja honesto em falar da próxima vez.” (E7)

Percebe-se que metade dos entrevistados ainda utiliza ou acredita na abordagem tradicional de
culpar os profissionais pelos erros praticados, porém a outra metade já acredita numa abordagem mais
contemporânea, a do pensamento sistêmico. Esta abordagem reconhece que errar é humano e percebe que
a segurança depende da criação de sistemas que antecipam o erro e evitam que os mesmos aconteçam.6
Todavia, ainda existe a cultura da punição e, muitas vezes, os enfermeiros apenas seguem a
hierarquia da entidade, ou seja, a punição pelo erro é algo cultural da instituição. Além disso, acreditam que
quando o funcionário é punido ele fica mais atento para não errar novamente. Porém, muitas vezes, ocorre a
omissão dos erros por medo de ser punido. O IOM afirma que a cultura de punição além de distanciar o foco
central de onde o erro surgiu, contribui para desencorajar os profissionais a relatarem os erros, já que este
pode acabar recebendo uma série de consequências adversas.1
Nota-se a necessidade da criação de uma cultura de segurança do paciente, em que todos os
profissionais trabalhem de uma forma engajada, avaliem os passos que o erro percorreu até chegar no
paciente e trabalhem em conjunto para que o incidente não se repita.

CONCLUSÃO
A cultura de punição ainda é um tema presente nas unidades de terapia intensiva. E até que não
ocorra mudança no aspecto cultural, ela vai continuar existindo. É preciso entender que errar é humano e que
este erro decorre de um processo que falhou. É necessário estimular o desenvolvimento de uma cultura de
segurança do paciente, em que os profissionais entendam isto como uma maneira benéfica para a instituição
e para o paciente. Somente assim haverá segurança do paciente.
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A EXPERIÊNCIA DE CONSTRUÇÃO E
VALIDAÇÃO DE UM CURSO ONLINE
SOBRE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
Osmari DG*¹, Andres SC2, Viegas K2

Palavras-chave: Educação em saúde; Parada cardíaca; Tecnologia educacional; Educação à distância.

INTRODUÇÃO
Ações educativas na atenção hospitalar contribuem para o desenvolvimento de uma prática
baseada em evidências que fundamenta e orienta toda a atenção à saúde e a assistência em enfermagem.
Cotidianamente, é preciso mobilizar habilidades e competências para lidar com as novas tecnologias em
saúde, ou seja, evidencia-se a necessidade de educar para o trabalho, ou, mais especificamente, de capacitar e
treinar para as práticas do exercício profissional.1 A motivação por realizar este estudo surgiu em decorrência
da baixa adesão dos profissionais da enfermagem diante dos treinamentos de parada cardiorrespiratória
(PCR) ofertados através do Programa de Educação Continuada (PEC) em um hospital privado do estado do
Rio de Janeiro. A PCR ainda é um problema mundial de saúde, embora não haja informações exatas acerca de
sua incidência. Estima-se que nos Estados Unidos da América (EUA) ocorram mais de 500.000 óbitos por ano
de crianças e adultos em decorrência de PCR, e no Brasil, embora não haja dados oficiais, estima-se que em
torno de 200.000 pessoas percam suas vidas para tal evento, sendo que metade desse quantitativo ocorre no
contexto hospitalar.2,3 Dada a relevância do tema, objetivou-se desenvolver e avaliar um material educativo
sobre PCR no ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle. Considerou-se, também, estruturar o curso
na modalidade EaD para aplicabilidade nas atividades do PEC, fundamentar o conteúdo do material de acordo
com as diretrizes internacionais da American Heart Association (AHA), submeter o curso à avaliação de um
grupo de experts no tema, com a finalidade de adequar materiais e métodos, verificando sua efetividade,
bem como, avaliar o conhecimento das equipes de enfermagem sobre PCR após a realização do curso.

MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um estudo aplicado com produção tecnológica de um material educativo sobre
atendimento à PCR em adultos. O material foi desenvolvido no ambiente virtual Moodle (Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment) de um hospital privado do estado do Rio de Janeiro. A construção
do conteúdo seguiu o modelo ADDIE (Analysis - análise, Desing - desenho, Development - desenvolvimento,
Implementation - implementação e Evaluation - avaliação) do Desing Instrucional Contextualizado, que
permite organizar o processo de ensino e aprendizagem em cinco fases. Após a sua construção, o material
foi submetido à avaliação de 19 experts (enfermeiros e profissionais da área de Tecnologia da Informação
1

Hospital Unimed Costa do Sol, Macaé - RJ. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre – RS.

2

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre – RS.
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(TI)), de acordo com o cumprimento dos critérios de inclusão: estar em exercício profissional (ensino ou
assistência) em instituição pública ou privada, em setor de emergência ou terapia intensiva, ou ser docente
de qualquer especialidade, que tivesse no mínimo três anos de atuação no ensino e tivesse experiência no
ensino à distância ou tivesse experiência no ensino com a utilização de AVA. Os experts realizaram a avaliação
do material por meio eletrônico, utilizando-se de um instrumento de avaliação composto pelas dimensões
pedagógica, tecnológica, comunicacional e de conhecimentos específicos. Para a validação do conteúdo
considerou-se como satisfatória a taxa de concordância de 80% entre os experts. Cada critério de avaliação
foi estipulado por meio da escolha de valores entre: Nada (1), Muito pouco (2), Pouco (3), Suficiente (4),
Bastante (5) e Extremamente (6), baseando-se na escala Likert. O estudo foi submetido ao Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e seguiu as recomendações da Resolução
nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, sendo aprovado sob o número 1.961.629.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O material sobre PCR em adultos para técnicos de enfermagem e enfermeiros da assistência
hospitalar foi constituído em 5 tópicos, utilizando-se de leituras complementares, exercícios dinâmicos
e tecnologias facilitadoras do aprendizado, como animação sobre o suporte básico de vida. Avaliaram o
curso 14 enfermeiros e 5 profissionais da área de TI, 57,9% (n=11) eram do sexo feminino, idade média de
40 anos (desvio padrão = ± 7,3 anos), 52,6% (n=10) trabalham em instituições hospitalares e 21,1% (n=4) em
instituição de ensino, 13 são especialistas, 4 mestres e 2 doutores e 6 deles nunca acessaram o Moodle. Na
concepção dos experts, o material educativo foi considerado suficiente, uma vez que 18 dos 22 itens avaliados
apresentaram média de concordância superior a 80%. Na dimensão pedagógica, o grau de concordância
foi de 82%; na dimensão conhecimentos específicos, foi de 85%; na dimensão tecnológica, foi de 82%; e
na dimensão comunicacional o grau de concordância foi de 77%. Alterações foram realizadas conforme
sugestões. Com relação ao projeto piloto, o material cumpriu com o objetivo de promover o aprendizado e
manter os profissionais atualizados quanto à prática de reanimação, a perceber-se pela média geral de 9.3,
obtida na avaliação de aprendizado, e em alguns feedbacks, em que os discentes elogiaram de forma unânime
a iniciativa de criar materiais com significativa relevância no cenário hospitalar, sendo apresentado em um
formato diferente do que estavam acostumados a ver. De acordo com os preceitos da AHA,4 o sucesso e a
qualidade de um atendimento a vítimas de PCR relacionam-se diretamente à prática de treinamentos com
princípios educacionais, fundamentados em pesquisas científicas e que contribuam com o desenvolvimento
do aprendizado, das habilidades e da confiança necessários diante de um evento de PCR.

CONCLUSÃO
A experiência adquirida ao desenvolver o curso permitiu identificar alguns pontos importantes para
a conquista de resultados satisfatórios. Dentre eles, considera-se primordial desenvolver um produto com
base na realidade do público-alvo, assim como da instituição que irá incorporar a tecnologia em sua prática,
pois de nada adiantará desenvolver um conteúdo com apresentações, linguagem, tecnologias e práticas
que não condizem com a realidade dos profissionais que irão fazer uso do material. Contudo, percebe-se
que o presente estudo ganha relevância diante da prática educativa no âmbito hospitalar, pois o material
desenvolvido mostrou-se uma ferramenta capaz de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem,
permitindo que os profissionais se sintam mais seguros e melhorem suas habilidades, o que vem ao encontro
de práticas mais qualificadas e da mitigação da ocorrência de danos.
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Resumo 20

A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE
HUMANIZAÇÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Alóchio KVA1, Leme MP 2, Waltz PC3, Lima LB4, Passos J5, Osmari DG*6

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Humanização; Cuidados de enfermagem; Gestão de pessoas.

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Humanização é orientada pelos preceitos da transversalidade e da
indissociabilidade entre a gestão e a assistência, assim como pela inclusão de colaboradores, usuários e
gestores nos processos de trabalho, na produção e, também, na gestão do cuidado.1 Alguns conceitos
norteiam a política de humanização, tais quais o acolhimento, a gestão participativa e a cogestão, a
ambiência, a clínica ampliada e compartilhada, a valorização do colaborador, e a defesa dos direitos dos
usuários. Assim, justifica-se a inserção destes preceitos na melhoria dos processos assistenciais, na redução
dos ruídos institucionais, na valorização dos colaboradores, na aplicação da qualidade setorial, na escuta ativa
de demandas de usuários e de pacientes que se encontram sobre terapias clínicas. A partir das necessidades
internas de aprimoramento, reforçados pelos achados de literatura, realizou-se a construção de um projetopiloto de humanização na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma instituição hospitalar privada de médio
porte em Macaé - RJ. Assim, o presente trabalho visa relatar a experiência dos profissionais envolvidos no
primeiro levantamento de necessidades dos usuários, dos profissionais e dos acompanhantes, a fim de
constituir uma proposta adequada às realidades institucionais do setor.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa e método exploratório. O
levantamento de necessidades para a formulação do projeto piloto ocorreu em três momentos no período
de junho a julho de 2018. O primeiro consistiu em uma reunião com gestores e representantes do setor
de educação continuada, com intuito de refletir as fortalezas e as fragilidades existentes nos recursos
humanos do corpo clínico e da enfermagem. Posteriormente, pensou-se na necessidade de intervenções
1

Enfermeira de Educação Continuada do Herbário da Universidade de Caxias do Sul. Doutoranda em Ciências do Cuidado da
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Analista de RH Júnior do Herbário da Universidade de Caxias do Sul, Macaé - RJ;

4

Gerente Hospitalar do Herbário da Universidade de Caxias do Sul, Macaé - RJ;

5

Coordenador Médico da Unidade de Tratamentos Intensivos do Herbário da Universidade de Caxias do Sul, Macaé - RJ;

6

Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Consultora do Herbário da Universidade de Caxias
do Sul, Macaé - RJ.
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através de ações de educação continuada e permanente de natureza técnica e comportamental, entretanto,
almejando formular uma proposta mais próxima ao atendimento das necessidades, houve a decisão de
que tais treinamentos ocorreriam após a sondagem dos envolvidos, sendo eleitos para este movimento:
profissionais atuantes na UTI, pacientes com mais de 2 dias de internação, assim como seus acompanhantes.
Desta forma, num segundo momento elaborou-se um formulário de entrevista semiestruturada, direcionado
a estes grupos, cujas contribuições respeitaram o critério de anonimato pleno de suas exposições. No terceiro
momento tratou-se da incursão, captação e análise destas percepções, realizada pelos profissionais do setor
de educação continuada na UTI, durante os horários diários de visita, no período de 18/06/2018 a 06/07/2018.
Os sujeitos foram abordados pessoalmente, sendo esclarecidas as razões e os objetivos de sua participação,
tendo esta, consonância e pertinência aos processos internos de melhorias institucionais. Neste ínterim,
suas contribuições foram anotadas e a cada resposta cedida realizou-se a verificação do conteúdo pelo
entrevistador junto ao sujeito. Posteriormente o material foi tratado e analisado, onde se contabilizou a
frequência das palavras evocadas. Cabe ressaltar que no ato de análise um mesmo sujeito pode ter evocado
mais de uma palavra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram das entrevistas 12 sujeitos: 4 profissionais de saúde, 3 acompanhantes e 5 pacientes.
Como primeiro questionamento em instrumento, averiguou-se o entendimento dos participantes sobre os
conceitos de humanização. O grupamento pacientes evocou a humanização como atenção diferenciada
(N=2) e atendimento familiar (N=2), seguidos pelos conceitos de urgência no cuidado, empatia e interesse
do profissional (N=1 cada). No grupamento profissionais de saúde, foram evocadas as palavras: estar do lado
do cliente (N=1), oferta de apoio emocional (N=1), oferta de visita estendida (N=1) e proporcionar bem-estar
(N=1). Acompanhantes associaram a humanização como atenção diferenciada (n=2), ser cordial e educado
(N=1), ouvir e conversar (N=1).
Todos os sujeitos foram questionados sobre as fragilidades nos processos de humanização onde
se obteve como itens evocados: na atenção mecanizada (N=2); no mau humor de profissionais, na falta de
comunicação efetiva, no número de leitos, no modo de passar diagnósticos, na visita estendida e em não
aceitar as dificuldades existentes (N=1 cada). Sobre as sugestões de melhorias foram evocadas a estrutura
física do setor, a capacitação psicológica e comportamental das equipes e sem sugestões (N=3 cada); maior
apoio e remuneração de profissionais, melhor adequação dos integrantes dos plantões, visita estendida,
capacitação técnica de profissionais e melhor atendimento clínico (N=1 cada). Houve unanimidade dos
participantes sobre a existência de humanização no setor. Estudo transversal que também abordou os
conceitos de humanização no setor de uma instituição pública demonstra que a mesma é associada com
atenção diferenciada, que abrange: a escuta ativa e sensível dos profissionais, a cautela na exposição de
informações relevantes ao seu quadro clínico, o interesse do profissional sobre sua patologia, no proporcionar
de seu bem-estar, na cordialidade e educação e no olhar voltado ao atendimento de suas necessidades.2

CONCLUSÃO
Conclui-se que na UTI do estudo existe humanização, entretanto, há o apontamento de ajustes
comportamentais da equipe que serão aplicados através de ações de educação continuada e permanente,
voltadas à consolidação do projeto no segundo semestre de 2018. Como limitações, ressalta-se o pouco
quantitativo de participantes e a dificuldade em estabelecer as generalizações dos resultados. Assim, tais
resultados obtidos a partir da abordagem inicial, subsidiarão as ações do projeto piloto da UTI, onde almejaRevista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1
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se a partir das fragilidades, realizar a integração comportamental das equipes tendo também a proposta de
estender em segunda fase as ações em outros setores da instituição.
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A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE
HUMANIZAÇÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Alóchio KVA1, Leme MP 2, Waltz PC3, Lima LB4, Passos J5, Osmari DG*6

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Humanização; Cuidados de enfermagem; Gestão de pessoas.

INTRODUÇÃO
A Política Nacional de Humanização é orientada pelos preceitos da transversalidade e da
indissociabilidade entre a gestão e a assistência, assim como pela inclusão de colaboradores, usuários e
gestores nos processos de trabalho, na produção e, também, na gestão do cuidado.1 Alguns conceitos
norteiam a política de humanização, tais quais o acolhimento, a gestão participativa e a cogestão, a
ambiência, a clínica ampliada e compartilhada, a valorização do colaborador, e a defesa dos direitos dos
usuários. Assim, justifica-se a inserção destes preceitos na melhoria dos processos assistenciais, na redução
dos ruídos institucionais, na valorização dos colaboradores, na aplicação da qualidade setorial, na escuta ativa
de demandas de usuários e de pacientes que se encontram sobre terapias clínicas. A partir das necessidades
internas de aprimoramento, reforçados pelos achados de literatura, realizou-se a construção de um projetopiloto de humanização na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de uma instituição hospitalar privada de médio
porte em Macaé - RJ. Assim, o presente trabalho visa relatar a experiência dos profissionais envolvidos no
primeiro levantamento de necessidades dos usuários, dos profissionais e dos acompanhantes, a fim de
constituir uma proposta adequada às realidades institucionais do setor.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência com abordagem qualitativa e método exploratório. O
levantamento de necessidades para a formulação do projeto piloto ocorreu em três momentos no período
de junho a julho de 2018. O primeiro consistiu em uma reunião com gestores e representantes do setor
de educação continuada, com intuito de refletir as fortalezas e as fragilidades existentes nos recursos
humanos do corpo clínico e da enfermagem. Posteriormente, pensou-se na necessidade de intervenções
1

Enfermeira de Educação Continuada do Herbário da Universidade de Caxias do Sul. Doutoranda em Ciências do Cuidado da
Saúde pela Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ;
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3

Analista de RH Júnior do Herbário da Universidade de Caxias do Sul, Macaé - RJ;

4

Gerente Hospitalar do Herbário da Universidade de Caxias do Sul, Macaé - RJ;

5

Coordenador Médico da Unidade de Tratamentos Intensivos do Herbário da Universidade de Caxias do Sul, Macaé - RJ;

6

Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Consultora do Herbário da Universidade de
Caxias do Sul, Macaé - RJ.
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através de ações de educação continuada e permanente de natureza técnica e comportamental,
entretanto, almejando formular uma proposta mais próxima ao atendimento das necessidades, houve
a decisão de que tais treinamentos ocorreriam após a sondagem dos envolvidos, sendo eleitos para
este movimento: profissionais atuantes na UTI, pacientes com mais de 2 dias de internação, assim como
seus acompanhantes. Desta forma, num segundo momento elaborou-se um formulário de entrevista
semiestruturada, direcionado a estes grupos, cujas contribuições respeitaram o critério de anonimato pleno
de suas exposições. No terceiro momento tratou-se da incursão, captação e análise destas percepções,
realizada pelos profissionais do setor de educação continuada na UTI, durante os horários diários de visita,
no período de 18/06/2018 a 06/07/2018. Os sujeitos foram abordados pessoalmente, sendo esclarecidas as
razões e os objetivos de sua participação, tendo esta, consonância e pertinência aos processos internos
de melhorias institucionais. Neste ínterim, suas contribuições foram anotadas e a cada resposta cedida
realizou-se a verificação do conteúdo pelo entrevistador junto ao sujeito. Posteriormente o material foi
tratado e analisado, onde se contabilizou a frequência das palavras evocadas. Cabe ressaltar que no ato
de análise um mesmo sujeito pode ter evocado mais de uma palavra.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram das entrevistas 12 sujeitos: 4 profissionais de saúde, 3 acompanhantes e 5 pacientes.
Como primeiro questionamento em instrumento, averiguou-se o entendimento dos participantes sobre os
conceitos de humanização. O grupamento pacientes evocou a humanização como atenção diferenciada
(N=2) e atendimento familiar (N=2), seguidos pelos conceitos de urgência no cuidado, empatia e interesse
do profissional (N=1 cada). No grupamento profissionais de saúde, foram evocadas as palavras: estar do lado
do cliente (N=1), oferta de apoio emocional (N=1), oferta de visita estendida (N=1) e proporcionar bem-estar
(N=1). Acompanhantes associaram a humanização como atenção diferenciada (n=2), ser cordial e educado
(N=1), ouvir e conversar (N=1).
Todos os sujeitos foram questionados sobre as fragilidades nos processos de humanização
onde se obteve como itens evocados: na atenção mecanizada (N=2); no mau humor de profissionais, na
falta de comunicação efetiva, no número de leitos, no modo de passar diagnósticos, na visita estendida e
em não aceitar as dificuldades existentes (N=1 cada). Sobre as sugestões de melhorias foram evocadas a
estrutura física do setor, a capacitação psicológica e comportamental das equipes e sem sugestões (N=3
cada); maior apoio e remuneração de profissionais, melhor adequação dos integrantes dos plantões,
visita estendida, capacitação técnica de profissionais e melhor atendimento clínico (N=1 cada). Houve
unanimidade dos participantes sobre a existência de humanização no setor. Estudo transversal que
também abordou os conceitos de humanização no setor de uma instituição pública demonstra que a
mesma é associada com atenção diferenciada, que abrange: a escuta ativa e sensível dos profissionais,
a cautela na exposição de informações relevantes ao seu quadro clínico, o interesse do profissional
sobre sua patologia, no proporcionar de seu bem-estar, na cordialidade e educação e no olhar voltado
ao atendimento de suas necessidades.2

CONCLUSÃO
Conclui-se que na UTI do estudo existe humanização, entretanto, há o apontamento de ajustes
comportamentais da equipe que serão aplicados através de ações de educação continuada e permanente,
voltadas à consolidação do projeto no segundo semestre de 2018. Como limitações, ressalta-se o pouco
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quantitativo de participantes e a dificuldade em estabelecer as generalizações dos resultados. Assim,
tais resultados obtidos a partir da abordagem inicial, subsidiarão as ações do projeto piloto da UTI, onde
almeja-se a partir das fragilidades, realizar a integração comportamental das equipes tendo também a
proposta de estender em segunda fase as ações em outros setores da instituição.
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Resumo 22

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS NA
CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
Lamp D*1, Marchetti S1, Moreira MDA1, Silva RBE1

Palavras-chave: Controle; Produção; Tecnologia; Saúde.

INTRODUÇÃO
Os controles adequados para a análise dos recursos quantitativos e qualitativos das atividades
desenvolvidas no Centro de Material e Esterilização (CME) facilita o controle da produção do mesmo.
Baseado nestas informações foi essencial a construção de mecanismos de controles e de análises de
dados estatísticos desse setor para a adequação dos instrumentos a fim de permitir o entendimento
e a medida do processo de trabalho quantitativo da CME. ‘’O setor tem finalidades e objetivos nitidamente definidos, tais como: concentrar os artigos odonto-médico-hospitalares, esterilizados ou não,
facilitando seu controle, conservação e manutenção; padronizar e realizar técnicas de limpeza, preparo,
empacotamento e esterilização, assegurando economia de pessoal, material e tempo; distribuir material esterilizado ou não aos diversos setores de atendimento a pacientes; treinar pessoal para atividades
específicas do setor, conferindo- lhe maior produtividade; facilitar o controle de consumo, qualidade
dos materiais e das técnicas de esterilização, aumentando a segurança do uso; favorecer o ensino e o
desenvolvimento de pesquisas; manter estoque de material, a fim de atender prontamente à necessidade de qualquer unidade do hospital’’, conforme Moura.1:13 Na garantia do controle da produção de
materiais esterilizados em calor úmido (autoclave), este estudo propõe parâmetros de medidas de produção tendo em vista os resultados reais do quantitativo final dos artigos esterilizados na CME, dados
estes exigidos pela Instituição conforme, RDC de 15 de março de 2012.2

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo se compõe por uma pesquisa documental do tipo exploratória, como instrumento
pré-elaborado para a coleta dos dados, a análise foi realizada através da abordagem quantitativa dos
dados.
A análise quantitativa envolve o tratamento sistemático das informações por meio de procedimentos estatísticos, raciocínio dedutivo, com regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana, para trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis.3
Foi realizado na CME do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) e segundo Graziano,4:336
“o CME possui uma característica única: assemelha-se mais a um setor de produção do que a um setor de
prestação de serviços. Tal como uma indústria, existe um produto final, que ocorre em linha de produção.
1

Hospital Universitário do Oeste do Paraná, Cascavel – PR.
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Há uma grande preocupação em atender seus clientes, com sua demanda de produtos e especificidade, inclusive permitindo atendimento a pedidos extras. A ênfase na padronização das atividades, na definição da
qualidade de insumos, nos sistemas de checagem dos processos e na identificação dos produtos por lotes
são medidas típicas de fabricação, visando à garantia da uniformidade e da rastreabilidade do produto com
controle quantitativo”.
Para facilitar o controle da produção e dos materiais esterilizados em calor úmido (autoclave),
é preenchido o formulário de descrição de materiais esterilizados diário, que possui o nome dos artigos
que mais são utilizados, a data, lote, identificação de carga, autoclave, variáveis de temperatura e
umidade do arsenal, início e fim de carga e operador responsável, com células extras em branco para
descrição de materiais cujos não estão acima especificados e ainda células em branco nas quais serão
inseridos os dados quantitativos dos itens em cada carga. Posteriormente, esses dados são inseridos
em planilha do Microsoft Excel, apresentando o quantitativo diário e mensal da produção de cada item
processado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O total dos artigos esterilizados às unidades consumidoras, no período estudado, foi 440.046
artigos, sendo a média de distribuição: 19.033 artigos/mês. A produção média mensal foi de 18.928 artigos esterilizados no primeiro ano de contagem (11/2012 a 11/2013), e os últimos dez meses a seguir
apresentaram 12% de aumento na média de produção. Os dados apresentados no gráfico 1, demonstram
que nos meses de março, abril e maio de 2014 a produção do CME foi maior devido à ausência de esterilização terceirizada (25.132, 25.306, 21.596 respectivamente); o mês de julho (24.307) aumentou a
demanda de gases e compressas devido à falta de gases estéreis de fábrica; novembro e dezembro de
2013 foram registradas as menores taxas de produção devido a demanda do fluxo de procedimentos
hospitalares justificada pela férias de verão; em todos os meses de 2013 comparados ao de 2014 foram
menores devido à implantação do estudo que durante 2013 foi evoluindo até uniformizar a produção
com dados mais precisos. Nota-se que a diferença entre as maiores e menores produções ocorreu em
torno de 71%, dezembro 2012 e abril 2014 (respectivamente 14.837, 25.306), novembro de 2012 iniciou a
contagem na segunda quinzena.

CONCLUSÃO
Muitas indústrias ou setores não realizam o planejamento e o controle da produção, assim como
não utilizam uma modelagem matemática para tomar decisões sobre esses planos. A modelagem em planilhas do Excel com interface amigável contribui para a aplicação acessível na produção da CME.
A partir da análise e adequação dos instrumentos de trabalho, na garantia do controle da produção
de materiais esterilizados em calor úmido (autoclave), foi possível aferir os resultados do quantitativo da
produção de esterilização dentro da CME do HUOP. A média mensal de produção tem uma sequência de
processamento uniforme, demonstrando adequação da previsão. O processo de trabalho para contabilizar a
produção foi informatizado, facilitando o rastreamento de materiais esterilizados, com dados quantitativos
e identificados, proporcionando a melhoria no gerenciamento da Central de Material e Esterilização, para
melhor atender o cliente na qualidade e na segurança dos procedimentos realizados; mantendo o controle
da demanda utilizada.
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E OS ESTUDANTES, COMO PERCEBEM
A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS?
Flores FR1*, Fontana RT2

Palavras-chave: Higienização de mãos; Estudantes; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem propondo ações visando maior adesão à Higienização
das mãos (HM), alertando para transformações nas práticas das instituições de saúde, visto que a HM é
considerada uma medida prioritária na prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).
“Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem lesões incapacitantes ou morrem em decorrência de falhas
durante a prestação da assistência à saúde, apontando a segurança do paciente como uma questão global
e de saúde pública”.1:462 Profissionais de saúde ainda encontram dificuldades em realizar a HM no seu
cotidiano.2 Foi identificado em pesquisa sobre o tema uma adesão à HM aproximada de 34,1%, mesmo sendo
um procedimento simples, realizado com água e sabão e/ou preparação alcoólica e antisséptico. O estudo
se justifica, visto que, mesmo sendo considerada uma prioridade no controle das IRAS, ainda se observam
lacunas no conhecimento de trabalhadores e estudantes sobre a HM. O objetivo geral do estudo foi investigar
saberes dos acadêmicos de enfermagem sobre a higienização das mãos.

MATERIAL E MÉTODOS
A coleta de dados foi feita com 50 acadêmicos de um curso de Enfermagem que aceitaram
participar, de um universo de 61 matriculados, em uma universidade da região Noroeste do Rio Grande do
Sul, no segundo semestre de 2018. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário autoaplicável
e adaptado do Teste de Conhecimento sobre Higienização das Mãos para Profissionais de Saúde, validado
pela OMS e analisado por meio da estatística descritiva. A pesquisa respeitou a Resolução 466/12.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Participaram do estudo 50 estudantes, sendo 20 do sexto semestre, 15 do oitavo e 15 do décimo
semestre. A idade dos participantes varia de 18 a 60 anos, sendo prevalente a faixa entre 20 a 30 anos
(82%). O gênero que prevalece é o feminino, com 92% dos estudantes. Dos participantes, 48 receberam
algum treinamento em higienização das mãos durante sua graduação, que equivale a 96%, e 88% dos
1

Acadêmica de Enfermagem da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, campus Santo Ângelo – RS;
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Doutora em Enfermagem. Docente da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, campus Santo Ângelo – RS.
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acadêmicos identificou preparação alcoólica disponível para higienização das mãos nos locais das aulas
práticas. Questionados sobre a principal rota de transmissão cruzada de microrganismos potencialmente
patogênicos entre pacientes em serviços de saúde, 98% responderam que a não higienização das mãos do
profissional de saúde é a principal causa. As três principais fontes de microrganismos responsáveis pelas
IRAS, na opinião dos estudantes, são os microrganismos no sistema de água do hospital, seguidos dos já
presentes no paciente ou nas proximidades dele, e de microrganismos do ar, com prevalências de 84% e 12%
e 4%, respectivamente. Embora os microrganismos presentes no hospital possam causar IRAS, a fonte mais
frequente são os microrganismos alojados no paciente ou nas suas proximidades.4
As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada
aos pacientes, pois a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se transferir
de uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato
com objetos e superfícies contaminados.3 Vinte pessoas (40%) do estudo em tela, responderam que o tempo
mínimo para a preparação alcóolica destruir a maioria dos microrganismos é um minuto; 34% referiram que a
destruição ocorre em 20 segundos e 14% referiu eficácia em 3 segundos, resultados semelhantes a um estudo
feito com profissionais de saúde no Paraná,5 porém as respostas demonstram lacunas no conhecimento,
visto que a maioria dos microrganismos é eliminada em um terço do tempo de HM com água e sabão (40 a
60 segundos), assim, o tempo recomendado para a fricção antisséptica das mãos é de 20 a 30 segundos.3
A maioria dos participantes (58%) entende que a preparação alcoólica deve cobrir todas as
superfícies de ambas as mãos, atitude correta segundo o Ministério da Saúde.3 Para 16 (32%) respondentes,
friccionar as mãos com preparação alcoólica resseca mais a pele do que higienizá-las com água e sabonete. O
álcool tem apresentado resultados satisfatórios na antissepsia das mãos e se apresentado na solução em gel
evita o ressecamento da pele.6 O uso de joias, a pele danificada e unhas artificiais/postiças são ações que devem
ser evitadas por 42% e 36% e 36%, respectivamente, por estarem associados à possibilidade de colonização das
mãos. São medidas protetivas e preventivas às infecções relacionadas à assistência: unhas aparadas e limpas;
não usar unhas postiças no contato com os pacientes; remover adornos; evitar utilizar anéis; pulseiras e outros
adornos ao assistir ao paciente; e aplicar creme hidratante nas mãos, diariamente, para evitar ressecamento
na pele.6 As fragilidades no conhecimento acerca das preparações alcóolicas podem ser justificadas pela falta
de sensibilização e/ou de conhecimento.7 A norma regulamentadora Nº 32 veda o uso de adornos durante o
processo de trabalho.8 Entre as principais ações de higienização das mãos que evitam a transmissão cruzada
de microrganismos ao paciente, 38% dos estudantes referiram que deve ser antes de contato com o paciente e
28%, acreditam que deve ser antes e após o contato, imediatamente após risco de exposição a fluidos corporais,
superfícies e objetos próximos ao paciente, demonstrando fragilidades quanto aos momentos de HM. Entre as
superfícies que podem contaminar as mãos com microrganismos transmissíveis aos pacientes se não higienizálas, antes de tocá-lo, foram citadas, mais frequentemente a maçaneta da porta do quarto do paciente (16%);
18% relataram que, além desta, a roupa de cama do próprio paciente; a pele intacta de outro paciente; a pele
intacta do próprio paciente; o prontuário do paciente; as paredes do quarto do paciente e a mesa de cabeceira
de outro paciente, devem ser consideradas; mais de uma resposta foi citada. Uma pesquisa em que foram
avaliados utensílios de uso comum entre trabalhadores e pacientes, maçanetas e superfícies de mesa, de uma
unidade de saúde, identificou que houve crescimento de sete microrganismos nestas superfícies e utensílios
e, destes, quatro (57%) eram multirresistentes aos antibióticos testados.9

CONCLUSÕES
Assim como os profissionais de saúde, estudantes também apresentam algumas fragilidades nos
conhecimentos sobre HM, situação que tende a melhorar, visto que ainda estão em processo de formação
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acadêmica. Melhorias na organização e infraestrutura dos serviços e nos processos de ensino e aprendizagem,
introduzindo-se à prática docente metodologias ativas com capacidade de tornar o estudante protagonista
do processo, podem ser efetivas para promover a cultura de segurança entre os acadêmicos, para que
possam reproduzir práticas nos seus futuros ambientes de trabalho.
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Resumo 24

DIAGNOSTICANDO O PROCESSO DE
CONSULTA MÉDICA AMBULATORIAL:
MAPEAMENTO DO FLUXO DE VALOR
Marini E1, Sanseverino MM2, Garbin CH3, Gasperi P4, Moraes FR5*, Picolotto A6

Palavras-chave: Lean healthcare; Processo; Mapeamento do fluxo de valor.

INTRODUÇÃO
O modelo de gestão lean advindo da indústria automobilística para a área da saúde, mais
conhecido como lean healthcare, possui o objetivo de eliminar desperdícios através do mapeamento dos
processos. Considerando que processo é uma sequência de atividades com uma lógica operacional que
objetiva o atendimento das necessidades do cliente, o resultado é um serviço que agrega valor, qualidade e
segurança.
Portanto, uma das ferramentas mais utilizadas na implementação do lean é o mapeamento do fluxo
de valor (MFV). O MFV procura descrever o processo em seu estado atual para que, a partir da identificação
dos desperdícios, seja possível projetar um novo fluxo de valor para um estado de futuro desejado.1 Sendo
uma poderosa ferramenta da filosofia lean, fornece comunicação e planejamento para que seja possível
conhecer detalhadamente os processos. Além disso, impulsiona processos de melhoria, atuando como
direcionador de mudanças.2
Processos extensos e com desperdícios não promovem ações para redução dos riscos e danos
ao paciente, ou seja, não produzem ações de segurança nos seus processos.3 O MFV além de auxiliar na
compreensão do significado de valor para o cliente, busca a reestruturação de processos pensando na sua
segurança.

1

Enfermeira. Pós-graduanda em Gestão de Organizações Hospitalares e Negócios em Saúde e Pesquisadora do Grupo de Ensino e
Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

2

Enfermeira graduada pela Universidade de Caxias do Sul - RS;

3

Engenheiro de controle e automação. Professor de cursos de extensão em Lean e Membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em
Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

4

Enfermeira. Doutora e Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. MBA em Produção Lean. Especialista
em Auditoria em Saúde. Docente da graduação e pós-graduação e Líder do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente
da Universidade de Caxias do Sul - RS;

5

Acadêmico de Enfermagem e Membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do
Sul - RS;

6

Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde. MBA em Auditoria em Saúde pelo Centro Universitário Internacional. Vice-líder do Grupo
de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul – RS.
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MATERIAIS E MÉTODO
O estudo foi realizado em um serviço de saúde ambulatorial de especialidades situado em uma cidade
do interior do Rio Grande do Sul, o qual abrange clientes de 49 municípios da 5ª Coordenadoria de Saúde.
Trata-se de um estudo “quantitativo observacional, sem participação ativa dos pacientes ou
profissionais da instituição, dispensando então apreciação pelo CEP, mas com aprovação dos dirigentes da
instituição. A coleta de dados foi realizada no período de 26 de junho de 2017 a 25 de julho de 2017, com
clientes que utilizaram o serviço, sem critérios de elegibilidade.
No mapeamento do fluxo de cada cliente foram avaliadas três variáveis: tempo que agrega valor
(TAV) ao cliente, tempo que não agrega valor (TNAV) ao cliente e tempo que não agrega valor, mas é
necessário (TNAN) para o cliente. A partir disso, serão contabilizadas as médias dos tempos e serão criados
indicadores para melhor análise dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No processo de coleta de dados, foram selecionados aleatoriamente 18 clientes que frequentaram
o serviço para realização de consultas médicas no período do estudo. A análise dos dados mostrou que do
tempo total dos fluxos analisados, correspondente a 1 hora e 48 minutos, 73% do tempo não agrega valor ao
cliente, 25% agrega valor e 2% não agrega valor, mas é necessário.
As etapas do processo que não agregam valor correspondem ao tempo de espera em diferentes
momentos do fluxo e apresentam uma média de 1 hora e 19 minutos por cliente. As etapas que agregam
valor correspondem ao tempo despendido no guichê para cadastro e à consulta médica, totalizando 26
minutos. As etapas que não agregam valor, mas são necessárias correspondem às movimentações de um
lugar a outro e representam 3 minutos do tempo total.
Percebe-se que grande parte do tempo dispensado está relacionado ao tempo de espera do cliente,
e não ao que é esperado e/ou vantajoso para o mesmo. Quando pensamos em fatores que afetam a eficiência
e a efetividade dos processos na área da saúde, logo aparecem termos como filas e tempo de espera. Isso
significa que as etapas que não agregam valor realmente não são importantes para a vivência do cliente naquele
momento dentro da instituição e não são pontos fundamentais na busca da resolutividade do problema.
Por outro lado, as etapas que agregam valor são de extrema importância para o cliente, como
o tempo em que o mesmo cria vínculo com a equipe de saúde, esclarece suas dúvidas e obtém respostas
durante a consulta médica. Portanto, identifica-se a necessidade de mudanças no fluxo de atendimento,
visando melhorias significativas aos serviços prestados à sociedade pensando na qualidade, efetividade e
resolutividade da assistência e na segurança do paciente.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o modelo de gestão lean e suas ferramentas pode ser aplicado a organizações de
saúde, já que permite o alcance de resultados positivos. O MFV promove uma visão completa do fluxo,
facilitando a identificação e a redução de desperdícios impactantes na experiência do cliente.
Processos não são somente fluxos a serem seguidos; na área da saúde eles representam um
trabalho multidisciplinar que traz resultados importantes nos serviços prestados e, consequentemente, na
qualidade de vida das pessoas.
Sugere-se que o fluxo de atendimento seja avaliado em todas as suas etapas, objetivando redução
do tempo de espera e proporcionando melhorias na experiência do cliente no serviço de saúde.
Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

66

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Lima D, Alcantara P, Santos L, Silva L, Silva R. Mapeamento do fluxo de valor e simulação para implementação de
práticas lean em uma empresa calçadista. Revista Produção Online [Internet]. 2016 Mar 15; [Citado em 2018 ago 9];
16(1): 366-392. Disponível em: https://producaoonline.org.br/rpo/article/view/2183
2. Leanti [página na internet]. Acesso em 09 de agosto de 2018. Disponível em: http://www.leanti.com.br/conceitos/6/
o-que-e-mapeamento-do-fluxo-de-valor-(mfv).aspx
3. Brasil. Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática. 1.ed. Brasília. Anvisa. 2017. Disponível em: http://
portal.anvisa.gov.br/documents/33852/3507912/Caderno+1+-+Assist%C3%AAncia+Segura+-+Uma+Reflex%C3%A3o+T
e%C3%B3rica+Aplicada+%C3%A0+Pr%C3%A1tica/97881798-cea0-4974-9d9b-077528ea1573

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

Resumo 25

67

SEGURANÇA DO PACIENTE E LEAN HEALTHCARE:
COMO TEM SIDO UTILIZADO PELA ENFERMAGEM?
Gasperi P1, Marini E2, Picolotto A3, Moraes FR4*, Barella D5, Vieira TM4

Palavras-chave: Enfermagem; Segurança do paciente; Gestão da qualidade; Qualidade da assistência à saúde; Melhoria
da qualidade.

INTRODUÇÃO
O tema segurança do paciente passou a ser conhecido definitivamente após o lançamento
do relatório “To err is human” em 1999, do Institute Of Medicine,1 o qual apresentou e discutiu achados
relacionados à falta de segurança e aos danos assistenciais causados aos pacientes por este motivo nos
hospitais americanos.
Segundo o site do Lean Institute Brasil, o termo “lean” foi definitivamente cunhado justamente
ao final da década de 80, em um projeto de pesquisa do Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre
a indústria automobilística mundial, a qual revelou que a empresa do ramo automobilístico Toyota, na
época ainda não tão destacada, havia desenvolvido um paradigma de gestão novo e superior nas principais
dimensões dos negócios.
Portanto, na área da saúde, o pensamento lean - também chamado de lean healthcare, tem se
distribuído aliando mudanças na gestão à excelência em qualidade e à segurança do paciente através da
contínua eliminação dos desperdícios e da sistemática resolução de problemas. Para tanto, na última década,
está sendo aplicado nas organizações de saúde pela sua associação com o aumento da segurança através do
aprimoramento dos processos.2
Conforme Rocha et. al. (2009), o enfermeiro é quem tem a maior oportunidade de estar com o
paciente, interagir com o mesmo e envolver-se no seu cuidado. Foi então que a enfermagem passou a ser
relacionada com a segurança do paciente e envolvida nesse cenário, de fato, no Brasil, com a criação da Rede
Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP).

1

Enfermeira. Doutora e Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina. MBA em Produção Lean. Especialista
em Auditoria em Saúde. Docente de graduação e pós-graduação e líder do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente
da Universidade de Caxias do Sul – RS;

2

Enfermeira. Pós-graduanda em Gestão de Organizações Hospitalares e Negócios em Saúde e Pesquisadora do Grupo de Ensino e
Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul – RS;

3

Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Caxias do Sul. MBA em Auditoria em Saúde pelo Centro Universitário Internacional . Vice-líder do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS;

4

Acadêmico de Enfermagem e Membro do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do Paciente da Universidade de Caxias do
Sul – RS;

5

Enfermeira. Especialista em Unidade de Terapia Intensiva Adulto e Pesquisadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Segurança do
Paciente da Universidade de Caxias do Sul - RS.
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MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de um estudo de revisão de literatura do tipo bibliométrico. A coleta de dados foi realizada
nas bases de dados de artigos científicos, no período de agosto a setembro de 2016 e o período dos dados
do estudo foi de 2005 a 2015, considerando artigos científicos publicados nos últimos 10 anos completos. A
coleta foi realizada utilizando descritores segundo os Descritores em Ciências da Saúde (DecS).
Como critérios de inclusão, foram definidos: artigos científicos, resumos, com texto nos idiomas
português, inglês e espanhol, apresentação da palavra lean no título e no resumo do artigo, e a menção
da palavra enfermagem e/ou suas variações (enfermeiro, enfermeira), apresentada em qualquer parte do
artigo. Como critérios de exclusão, artigos que não respondiam à pergunta de pesquisa, teses, editoriais e
manuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No processo de busca e seleção do material nas bases de dados elencadas, foram encontrados 25
artigos científicos que atendiam aos critérios de inclusão e aos objetivos do estudo. Desses, foram identificados
diferentes tipos de resultados obtidos a partir da utilização do lean pela enfermagem: relacionados ao
processo de enfermagem (encontrados em 22 artigos), relacionados ao paciente (17 artigos) e relacionados
ao profissional de enfermagem (9 artigos).
Estes dados mostram que na maior parte dos artigos (88%) aparecem resultados que se referem ao
processo de trabalho, demonstrando que a utilização do lean pela enfermagem parece ter um alto grau de
determinação e consenso na organização do trabalho nas instituições de saúde.
Dentro desse contexto, destaca-se os resultados ligados ao “aumento da eficácia/eficiência do
processo de trabalho”, principalmente no que se refere à diminuição do tempo médio do ciclo do paciente
dentro da organização, desde sua chegada até a sua saída
Quanto aos tipos de resultados relacionados ao paciente identificados a partir da utilização do lean
pela enfermagem, cabe destacar o resultado “melhoria da qualidade do cuidado ao paciente”, que aparece
com uma quantidade significativamente maior de artigos do que os outros, demonstrando que a qualidade
do cuidado está obtendo lugar cada vez maior nos últimos anos como objetivo para as organizações de
saúde, pois com ela é possível trazer à tona questões como a satisfação do paciente e a segurança dos
processos de trabalho.
Os tipos de resultados relacionados ao profissional de enfermagem identificados a partir da utilização
do lean pela enfermagem apresenta o resultado “redução de erros na administração de medicamentos” em
destaque, o qual foi a primeira variedade de eventos adversos a serem reconhecidos pensando na segurança
do paciente.

CONCLUSÃO
Concluiu-se que filosofia de gestão lean utilizada como estratégia organizacional nas organizações
de saúde está sendo associada a processos de trabalho que refletem maior qualidade do cuidado através da
eliminação de desperdícios sobre a análise de fluxos e a identificação do que agrega valor ao paciente e ao
profissional.
Foi possível constatar que a enfermagem está utilizando cada vez mais a estratégia de gestão
organizacional lean, principalmente para o aprimoramento de processos de trabalho em busca de maior
eficácia/eficiência nos resultados e maior qualidade do cuidado.
Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

69

Percebeu-se que a maioria das implantações do lean pela enfermagem não trouxeram a segurança
do paciente como principal objetivo, salvo em processos de trabalho relacionados à administração de
medicamentos. Entretanto, o estudo apontou que vários itens relativos ao processo de trabalho impactam
na melhoria da assistência ao paciente.
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Resumo 26

ATITUDES E PERCEPÇÕES DE ENFERMEIROS
FRENTE AO CUIDADO DA CRIANÇA QUE
VIVENCIA PROCESSO DE MORTE
Castro FM1, Laranjo JL2

Palavras-chave: Enfermagem pediátrica; Criança; Atitudes frente à morte.

INTRODUÇÃO
A morte faz parte do ciclo natural da vida, um dos maiores mistérios da existência humana.
Porém, é fonte de estresse e sofrimento psíquico, existencial e espiritual para profissionais da saúde que,
na sua maioria, interpretam a morte como fracasso pessoal e falha no trabalho. É considerada como parte
constitutiva da existência humana, o estágio final do seu desenvolvimento.1
Sabe-se que a morte é um fato inevitável, contudo, existe uma dificuldade em aceitar quando esse
evento afeta uma criança. Lidar com a morte é uma questão difícil. Mas esse lidar se torna muito pior e
penoso para os profissionais da saúde, em especial o enfermeiro, quando a vida que está em risco é a de
uma criança.1,2
Os sentimentos dos enfermeiros tendem a se intensificar, devido a dificuldade em aceitar
que esta aconteça precocemente, nos estágios iniciais da vida de um ser humano. Essa reação vem
da concepção de tratar-se de um ser que ainda não viveu o suficiente, contrariando, assim, a lógica
do que seria o ciclo natural e completo da vida humana. Nesse contexto o profissional enfermeiro é
levado a perceber que, em muitas situações, a despeito de todos os esforços empregados, a criança
não sobreviverá, reforçando ideia de que a morte é uma inimiga, creem que devem lutar contra ela,
isto se dá devido ao preparo centrado na preservação da vida. Vivenciar tal experiência, e todas as
dúvidas, inseguranças e incertezas que a permeiam, propiciam, por outro lado, a revisão dos conceitos
e sentimentos desse profissional acerca da morte, permitindo uma reflexão necessária à construção de
estratégias próprias de enfrentamento.1,3
Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a partir das produções científicas conhecer as
atitudes e percepções de enfermeiros frente ao cuidado da criança que vivencia processo de morte.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão de literatura de caráter qualitativo, do tipo Narrativa. A coleta de dados foi
realizada em julho de 2018, na base de dados: Literatura Latino Americana (LILACS), com as seguintes palavras
chaves: “Enfermagem Pediátrica” and “Criança” and “Atitudes Frente à Morte”. Não foi delimitado recorte
temporal, pois o objetivo foi realizar um levantamento das produções acerca da temática. Foram localizadas
1

Enfermeira graduada pela Universidade Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus Santiago - RS;

2

Enfermeira graduada pela Anhanguera de Rio Grande - RS.
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12 produções utilizando-se como critérios de inclusão: publicações latino-americanas existentes na base de
dados LILACS; e resumos disponíveis e completos, publicados na língua portuguesa ou espanhola. Foram
excluídos: as produções que não eram artigos, como: teses, dissertações, livros, monografias, conferências,
projetos; as produções que ao fazer a leitura dos títulos e resumos não atenderam ao tema proposto e os
que não possuíam resumo. Assim, foram selecionados para compor a análise 06 artigos. Para análise dos
dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo Temática.4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Evidenciou-se a grande dificuldade dos enfermeiros em lidar com a morte e foi notória a diversidade
dos sentimentos enfrentados por eles, dentre os quais merecem destaque a ansiedade, medo, impotência,
estresse, fracasso, tristeza, que influenciam de maneira negativa na assistência prestada à criança em fase
terminal e seus familiares.2,3,5
Estudos analisados mostram que o despreparo frente à morte fica mais evidente quando está
diretamente ligado à morte de crianças. Isso reforça a correlação entre a ideia de morte com a ordem
cronológica da vida, a concepção, e que os mais velhos devem partir primeiro, enquanto aos mais
jovens cabe o percorrer dos diversos estágios de vida, em busca da realização de seus objetivos, metas
e sonhos.5-7
Alguns autores reforçam a necessidade de serem criados espaços de discussão entre os profissionais
da equipe, para que sejam abordadas as questões pessoais e que emergem durante o processo de trabalho,
oportunizando subsídios que favoreçam o desenvolvimento cognitivo, emocional e se desenvolva habilidades
e competências acerca da morte da criança que está sobre seu cuidado.2,5
Alguns autores falam da necessidade de se investigar a morte no contexto da educação, na área de
Enfermagem, pois constitui-se um momento de humanizar o processo educativo e suscitar um agir autêntico,
crítico, não rotineiro e criativo nas ações em saúde. A morte na situação da aprendizagem é causadora de
desordens, de estresse que intervêm negativamente na relação educativa.1,5

CONCLUSÃO
Conclui-se que os cuidados de enfermagem à criança que está morrendo requerem habilidades
e preparo do profissional enfermeiro, estes devem dispensar o cuidado adequado e ainda atender
aos familiares, pois estes se encontram fragilizados com a perda. A realização deste estudo permitiu
identificar a necessidade do fornecer subsídios para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos
enfermeiros para a evolução dessas habilidades para lidar com a morte. Ressalta-se a importância da
realização de estudos de revisão bibliográfica, pois permite identificar lacunas e proporcionar mudanças
nestas realidades de formação acadêmica e profissional, tendo em vista a necessidade de discussão e
aprimoramento acerca do tema. Sabe-se o quanto é desafiador para o profissional que trabalha/atua
prestar uma assistência à criança que está morrendo, uma enfermagem humanizada poderá contribuir de
forma importante para o conforto tanto do paciente como de sua família, sendo igualmente gratificante
para o profissional de enfermagem.
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O CUIDADO DA ENFERMAGEM FRENTE À CRIANÇA
ESTOMIZADA: REVISÃO DE LITERATURA
Castro FM1, Gomes LC2, Gomes GC3

Palavras-chave: Criança; Família; Estomia; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Estomas são encontrados com frequência no cotidiano hospitalar e em número cada vez maior
em crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES), que são decorrentes não somente da
prematuridade, mas de demais agravos à saúde, como fatores externos (acidentes, maus tratos) e doenças
crônico-degenerativas. As CRIANES são classificadas em quatro grupos, conforme suas exigências de
cuidados, sendo eles: desenvolvimento, tecnológico, medicamentoso e habituais modificados. A Criança
Dependente de Tecnologia (CDT), conceito instituído pelo Oﬃce of Technology Assessment (OTA), é aquela
que carece usualmente tanto de um dispositivo para compensar a perda de uma função fisiológica vital e
substancial, como de cuidados de enfermagem para evitar a morte ou incapacidades adicionais.1,2
A palavra estomia tem origem grega e significa boca ou abertura artificial de qualquer víscera
oca no corpo criada cirurgicamente. A designação do nome depende do órgão que será exteriorizado. A
confecção de um estoma intestinal tem como objetivo a alteração do trânsito intestinal para eliminação de
efluentes (fezes). Porém, após a cirurgia, essa eliminação não poderá mais ser controlada voluntariamente
e, devido a isso, a pessoa com estoma precisará utilizar bolsas coletoras especiais, as quais são adaptadas
no abdômen.3
A criança que tem estomia, seja ela em qual segmento anatômico for, é considerada uma CRIANE,
visto que esta condição física a faz depender de uma tecnologia para manter a sua sobrevivência, necessitando
de modificações ou adaptação em relação às demais crianças que não possuem uma necessidade especial de
saúde e com os seus cuidados diários.4
A equipe de Enfermagem desempenha um importante papel no cuidado das CRIANES e de suas
famílias, tornando-se então necessário compreender a família como sujeito principal da nossa ação de cuidar,
em especial, da saúde da criança. Neste contexto, a enfermagem deve estar capacitada para prestar uma
assistência de qualidade à criança estomizada e assegurar a manutenção da vida da criança no ambiente
extra-hospitalar.5 O objetivo do estudo é identificar nas publicações disponíveis o preparo da equipe de
enfermagem para realizar o cuidado da criança portadora de estoma.

1

Enfermeira graduada pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, campus Santiago - RS;

2

Acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Anhanguera de Rio Grande - RS;

3

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio Grande - RS.
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MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão de literatura de caráter qualitativo, do tipo Narrativa. A coleta de dados
foi realizada em julho de 2018, na base de dados: Literatura Latino Americana (LILACS), com as seguintes
palavras chaves: “Criança” and “Estomia”. Não foi delimitado recorte temporal, pois o objetivo foi realizar um
levantamento das produções acerca da temática. Utilizou-se como critérios de inclusão: publicações latinoamericanas existentes na base de dados LILACS; resumos disponíveis e completos, publicados na língua
portuguesa ou espanhola. Assim, foram selecionados para compor a análise 05 artigos. Para verificação dos
dados, utilizou-se a Análise de Conteúdo Temática.6

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a definição do diagnóstico e da realização de cirurgia, as crianças e seus familiares passam
por um processo de adaptação: o lidar com o estoma. O desconhecimento dessa nova realidade gera nas
famílias grandes dificuldades no processo de cuidar, que se iniciam logo que se deparam com o diagnóstico,
seguido do cuidado com o estoma e da inserção social dessa criança.7,8 Por isso, os cuidados e orientações
dadas pelos profissionais de saúde devem focar no binômio criança/família, especialmente nas situações em
que ocorrem alterações físicas, como acontece na confecção de uma estomia.4
A falta de profissionais capacitados reflete espontaneamente no cuidado à criança estomizada e
em seus cuidadores. É importante que o profissional de enfermagem proporcione esclarecimentos acerca da
doença de base e das medidas que serão tomadas após a estomização para o benefício da criança. Quando a
orientação não é realizada adequadamente, o processo de adaptação e a retomada das atividades diárias é
dificultado devido ao medo e insegurança por parte da criança e da família frente à necessidade de cuidados
específicos com a estomia e seus dispositivos.4,9
Observa-se a necessidade de preparo dos profissionais que prestam assistência à criança, de forma
permanente, para melhor atendimento, compreensão e orientação diante da nova situação que está sendo
vivenciada pela criança deve possuir habilidades educativas para preparar os familiares para cuidar da criança
com estoma e de seus dispositivos.7,9 É indispensável que a equipe de enfermagem tenha conhecimento das
necessidades das crianças com estoma intestinal, a fim de prestar o cuidado de forma integral e ainda buscar,
juntamente com demais cuidadores, melhoria nas condições de atenção à saúde dessas crianças, e que esse
cuidado não apenas se restrinja na entrega de materiais e ao ensino de como manusear o equipamento
coletor e o estoma, mas que realize o cuidado integral da criança estomizada e de sua família, incentivando
uma vida saudável.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o cuidado de enfermagem tem o papel fundamental no processo de adaptação
à nova realidade da criança estomizada, facilitando o entendimento da acerca da sua condição clínica e
o enfrentamento familiar frente ao desconhecido. A enfermagem deve atuar dentro dos princípios que
conduzem a promoção e reabilitação da saúde da criança, permeando todos os momentos da sua vida,
facilitando o cuidado familiar, estimulando o desenvolvimento natural da criança, possibilitando uma vida
com qualidade.
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Resumo 28

TIPOS DE ERROS DE MEDICAÇÃO QUE
COMPROMETEM A SEGURANÇA DA
CRIANÇA HOSPITALIZADA
Gomes GC*1, Gomes LC2, Mota MS1, Rocha CM3, Santana PV4, Hirsch CD1

Palavras-chave: Segurança do paciente; Criança; Erros de medicação; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Erros podem acontecer em qualquer etapa do sistema de medicação. Em crianças hospitalizadas
fatores como idade, peso, estatura, condições clínicas e características do metabolismo das medicações
direcionadas a elas favorecem a ocorrência de falhas.1 A frequência de casos de erros de medicação relacionados a pacientes pediátricos pode chegar a representar 1 para cada 6,4 prescrições, sendo estes erros de
intensidade grave, isto é, três vezes maior que a frequência observada em pacientes adultos.2 Admitir que
os erros ocorrem e conhecer seus padrões e motivos no cotidiano prático de atendimento à criança é apenas o primeiro passo para a diminuição dos riscos e aumento da segurança do paciente.3 Nesse contexto,
objetivou-se conhecer os erros de medicação que comprometem a segurança da criança hospitalizada.

MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se pesquisa descritiva, exploratória de cunho qualitativo. Participaram 23 trabalhadores da
equipe de enfermagem de uma Unidade de Pediatria de um hospital Universitário do Sul do Brasil. A coleta de
dados foi realizada no primeiro semestre de 2017, por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram
analisados pela técnica de Análise Temática. Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo
seres humanos, conforme a Resolução 466/12 e o parecer do Comitê de Ética teve número 71/2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um dos erros identificados pelos trabalhadores 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 que a realmente prescrita. O volume de medicação diluída pode ficar no equipo da bureta
e não ser infundido. Medicações com rótulos parecidos podem confundir os profissionais, podendo haver
troca de medicamentos a serem administrados. Justificam tal fato por terem que preparar medicamentos
com rótulos e ampolas muito parecidas.
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A alteração na velocidade da infusão do medicamento pode ocasionar efeitos colaterais da medicação.
Outros erros, como a falta de cuidado na via de administração de medicamentos - não testar o acesso venoso
antes da administração da medicação, por exemplo -, podem causar morte, lesões teciduais severas ou causar a
obstrução da PIC (cateter de inserção periférica) por não cuidarem o tipo de medicação e velocidade da infusão,
levando à necessidade da punção de um novo acesso venoso. Outro erro comum é troca de pacientes. Em
estudo que objetivou conhecer os erros mais comuns cometidos no processo de medicação por profissionais
de saúde, foram identificados os erros de dose, a administração do medicamento errado, via inadequada de
administração e administração ao paciente errado. Existiu mais de um erro (vários erros diferentes) presentes
na mesma ocorrência em alguns dos casos verificados.4 Nos deparamos com os erros de medicação que
podem ser: de prescrição, dispensação, armazenamento, diluição e administração dos fármacos. Esses não
estão associados apenas com a equipe de enfermagem, mas ao conjunto da equipe de saúde.5

CONCLUSÃO
O estudo revelou que a temática segurança do paciente em relação à administração de
medicamentos e os erros de medicação em Unidade de Pediatria como complexa, exigindo dos profissionais
da equipe de enfermagem habilidades e competências para o seu enfrentamento. A capacitação profissional
para a administração de medicamentos precisa ser continuada, a fim de impedir que a prevenção do erro de
medicação se de apenas pelo interesse pessoal de cada trabalhador se capacitar.
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Resumo 29

CUIDADOS DA ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO
DE MEDICAMENTOS: SEGURANÇA DO NEONATO
Gomes GC1, Gomes LC2, Mota MS1, Rocha CM3, Santana PV4, Hirsch CD1

Palavras-chave: Segurança do paciente; Criança; Erros de medicação; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Um dos problemas enfrentados pela equipe de enfermagem é a possibilidade de erros na
administração de medicamentos. Tal fato coloca o paciente em risco, fragilizando sua segurança, podendo
causar-lhes danos ou a morte. O governo federal brasileiro lançou a Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013, a
qual institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), normatizando e estabelecendo ações
que visam à promoção da segurança do paciente e à melhoria da qualidade nos serviços de saúde.1 O erro na
administração de medicamentos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal tem consequências graves porque
a maioria dos pacientes internados são prematuros e não possuem mecanismos adaptativos de defesa, além
disso, seu metabolismo é mais acelerado, fazendo com que o efeito desses medicamentos ocorra quase
imediatamente, não havendo tempo hábil para correção do erro. Para cuidar de neonatos é preciso se cercar
de todos os cuidados na administração de medicamentos. Esses necessitam ser ajustados com precisão,
de acordo com o peso da criança, seu estado de saúde, sendo de suma importância que não ocorram erros
no preparo e administração e que os neonatos sejam monitorados após a mesma.2 Objetivou-se, então,
conhecer os cuidados de enfermagem na administração de medicamentos relacionados à segurança do
paciente na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal.

MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se pesquisa descritiva, exploratória e de cunho qualitativo. Participaram 23 trabalhadores
da equipe de enfermagem de uma Unidade Neonatal. A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre de
2017, por meio de entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados pela técnica de Análise Temática.
Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 466/12
e o parecer do Comitê de Ética teve número 71/2017.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um dos cuidados do enfermeiro é realizar a supervisão do trabalho dos Técnicos em Enfermagem,
sanando suas dúvidas, discutindo a prescrição de cada paciente e realizando o acompanhamento direto
de todo técnico de enfermagem novo que vier a trabalhar no setor. Também deve conferir a medicação
tirada com a prescrição médica, procurar cumprir todos os ‘certos’ preconizados para garantir que a
medicação seja realizada de forma correta e checar a medicação administrada na prescrição médica. Cada
medicação administrada é registrada na planilha de cuidados realizados com a criança e assinada por quem
administrou; rotulam a própria seringa com o nome da medicação, colocam as medicações de cada paciente
em uma bandeja e nunca levam uma seringa com medicação via oral protegida com agulha. Leem o rótulo
com atenção, checam a validade da medicação, mantém temperatura adequada para o armazenamento e
a administração dos medicamentos, calculam milimétricamente as doses a serem administradas, utilizam
bombas de infusão para controlar a velocidade da infusão das medicações, manipulam adequadamente
materiais e equipamentos com vistas à evitar a perda do acesso venoso e a sua contaminação, armazenam
medicações que possuem rótulos parecidos bem separadas das outras. Entende-se que a capacidade de
prestar um atendimento de qualidade para garantir a segurança do paciente na enfermagem pediátrica está
conectada às diversas formas no desenvolvimento do cuidado que se iniciam na qualidade dos registros
das informações em prontuário, no uso de checklists nos procedimentos, na introdução de melhorias no
processo da administração de medicamentos, na formação profissional, além do envolvimento dos pais
como parceiros no processo de cuidado.3

CONCLUSÃO
O estudo revelou que os profissionais da enfermagem se preocupam com a questão da administração
de medicamentos e dos erros de medicação. Percebem que a educação permanente da equipe, a experiência
e o comprometimento dos profissionais são fatores que podem diminuir a ocorrência de erros.
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Resumo 30

TERAPIA SUBCUTÂNEA: HIPODERMÓCLISE
Souza LP1, Bueno IS1*, Cauduro LB1, Santos MN1

Palavras-chave: Hipodermóclise; Enfermagem; Cuidados Paliativos; Vias de Administração de Medicamentos; Hidratação.

INTRODUÇÃO
A hipodermóclise ou terapia subcutânea possui como objetivo a reposição hidroeletrolítica e/ou
terapia medicamentosa a partir da infusão de fluidos isotônicos e/ou medicamentos por via subcutânea.1
Consiste em alternativa de escolha quando não há a possibilidade de administração de medicações por
via oral, pela presença de desconforto gastrointestinal, ou devido à fragilidade vascular ou inexistência de
acesso venoso periférico.2 A mesma foi amplamente utilizada na primeira metade do século XX. Contudo,
após algumas reações adversas graves seu uso foi descartado, até que, na década de 80, voltou à prática
clínica, principalmente em pacientes sob cuidados paliativos.3-5 Trata-se de uma prática pouco conhecida e
utilizada que deve ser ampliada e divulgada. A enfermagem é de extrema importância, pois é responsável
pela terapêutica medicamentosa ministrada aos pacientes em todas as instituições de saúde.6 O objetivo do
presente estudo foi analisar e caracterizar na literatura nacional os conhecimentos e as práticas da equipe
de enfermagem para utilização da hipodermóclise.

MATERIAL E MÉTODOS
O método adotado foi a revisão integrativa de literatura com todos os artigos que retratassem
a temática nos últimos dez e indexados nas bases de dados LILACS, PUBMED e SCIELO em maio de 2018.
Os critérios de inclusão foram artigos publicados no período entre 2007 e 2017, disponíveis na sua versão
integral on-line, que abordavam o tema: enfermagem, hipodermóclise e cuidados paliativos. Como critérios
de exclusão: trabalhos que não apresentassem resumos na íntegra nas bases de dados pesquisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os 50 trabalhos identificados, foram selecionadas apenas 20 dessas publicações, pois
adequavam-se aos critérios de inclusão e por responderem à questão norteadora. Os resultados demonstram
que o número de publicações foi homogênea ao longo dos últimos cinco anos, qualitativos e a maioria dos
estudos não eram multicêntricos. A hipodermóclise é indicada para pacientes em que a via endovenosa ou
via oral está comprometida ou limitada, para reposição de fluidos isotônicos ou devido à possibilidade de
permanência do paciente em domicílio. Possui ainda diversas vantagens, como baixo custo, possibilidade
de alta hospitalar precoce, risco mínimo de desconforto ou complicação local ou sistêmica. Embora possua
diversos pontos positivos, há contraindicações relacionadas a distúrbios de coagulação, edema, anasarca,
risco severo de congestão pulmonar e desvantagens, como: limitações no que se trata na velocidade
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de infusão, volume e quanto a ajustes rápidos de dose.1 Para a realização da terapia subcutânea são de
responsabilidade da enfermagem a monitorização do sítio da punção em relação aos sinais flogísticos, sinais
de irritação, endurecimento, hematoma e necrose do tecido; monitorar o paciente frente a sinais de infecção,
cefaleia, ansiedade, e sinais de sobrecarga cardíaca. A enfermagem deve atentar ainda para a realização
do rodízio de sítio de punção a cada 96h, sendo os mesmos locais de aplicação da insulina.1,7 Estudo de
abordagem descritiva e quantitativa1 relata o desconhecimento do enfermeiro sobre a hipodermóclise,
principalmente no que se refere à técnica. Outro estudo8 refere os benefícios da utilização da técnica devido
a sua simplicidade, a qual é considerada de rápido manuseio e que dispensa um menor tempo de execução.
Corroborando com a importância da terapia subcutânea, um estudo de coorte9 mostrou que a via subcutânea
possui baixa incidência de efeitos adversos e complicações.

CONCLUSÃO
A hipodermóclise é importante para o conforto e controle sintomático dos pacientes em cuidados
paliativos. Além da necessidade de maior divulgação e ensino sobre a técnica para os profissionais de
enfermagem, pacientes e seus familiares. Aproximadamente 60% dos pacientes em cuidados paliativos
apresentaram indicação para o uso da terapia subcutânea. Destaca-se a importância e os benefícios
observados neste serviço por promover maior autonomia e qualidade de vida para estes pacientes.10
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Resumo 31

SEGURANÇA DO PACIENTE NO AMBIENTE
INTRA-HOSPITALAR: PERCEPÇÕES DE GESTORES
DO NÚCLEO DE SEGURANÇA DO PACIENTE
Strefling ISS1*, Soares MC2, Rocha L3, Dornelles C4

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Hospital; Gestores em Saúde; Núcleo de Segurança do Paciente.

INTRODUÇÃO
A Segurança do Paciente é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido, em todo
o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde, com a finalidade
de oferecer assistência segura. O cuidado seguro se caracteriza pela redução de riscos e danos evitáveis
associados à assistência à saúde a um mínimo aceitável, bem como o emprego de práticas que subsidiem os
resultados esperados.1 A preocupação com a segurança do paciente tornou-se mundial após a publicação do
relatório Errar é Humano do Institute Of Medicine (IOM), o qual evidenciou que a presença de erros no processo
assistencial era responsável por cerca 100 mil mortes evitáveis nos Estados Unidos.2 Diante da notoriedade
da notícia e do cenário apresentado, a Organização Mundial da Saúde lançou a Aliança Mundial de Segurança
do Paciente para liderar, no âmbito internacional, as ações em prol da segurança do paciente, tendo como
finalidade orientar a promoção de melhorias específicas relacionadas à assistência à saúde, fortalecendo
as estratégias adotadas por hospitais em processo de acreditação e naqueles já acreditados.1 O Programa
Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído no Brasil pela Portaria GM n°. 529, em abril de 2013 e
a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) demonstraram o comprometimento governamental
com o tema. Segundo o PNSP, uma das formas de promover e apoiar a implantação de iniciativas voltadas
à segurança do paciente é a implantação de Núcleos de Segurança do Paciente (NSP) nos estabelecimentos
de saúde que devem promover a prevenção, o controle e a mitigação de incidentes, além da integração dos
setores, promover a articulação dos processos de trabalho e das informações que impactam nos riscos ao
paciente.3 Tendo em vista o exposto, este estudo teve como objetivo conhecer como os gestores do NSP
percebem a segurança do paciente em um hospital de ensino.
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MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo qualitativo do tipo exploratório descritivo, realizado em um hospital de ensino
do sul do Brasil, no período de março a maio de 2018. As informações foram obtidas por meio de entrevistas
semiestruturas com local e data previamente agendados. Participaram do estudo oito integrantes do Núcleo
de Segurança do Paciente, sendo identificados pela letra G e pelo número sequencial das entrevistas (G1,
G2...). As entrevistas foram gravadas e transcritas na sua literalidade logo após a sua realização. Considerouse a saturação teórica das informações para interromper a coleta. Como técnica de análise das informações
coletadas aplicou-se Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Enquanto técnica de pesquisa qualitativa o DSC é
um procedimento de tabulação de depoimentos verbais que consiste em analisar o material coletado de
entrevistas a partir de um roteiro de questões, extraindo-se de cada uma das respostas as ideias centrais e/
ou ancoragens e as suas correspondentes expressões-chave. Com as expressões-chave das ideias centrais
semelhantes compõe-se um ou vários DSCs que são discursos-síntese enunciados na primeira pessoa do
singular, como se fosse o depoimento de uma coletividade.4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os participantes deste estudo manifestaram que a segurança do paciente consiste num tema de
suma importância e determinante para a qualidade do atendimento em saúde. No hospital em questão,
os entrevistados consideram que o NSP já é atuante e sua importância reconhecida pelos gestores
das unidades de cuidado, uma vez que sempre são solicitados para oferecer orientações e dar parecer
sobre fatos específicos relacionados ao processo de cuidado. A partir dos relatos foi possível inferir que
as ações que promovem a segurança do paciente são reconhecidas por membros do NSP como favorável
em três sentidos, ou seja, além da qualidade do cuidado que é oferecido ao paciente, as ações orientadas
pelo cuidado seguro podem reduzir danos e infecções relacionadas à assistência à saúde e por consequência diminuir os custos relacionados à hospitalização, uma vez que otimiza o trabalho dos profissionais de saúde, libera vagas de leitos hospitalares e possibilita o atendimento de outros pacientes.
Quanto ao conhecimento acerca da segurança do paciente no contexto hospitalar, os gestores do NSP
percebem-na ainda frágil e entendem que falta muito para ser considerado satisfatório. Acreditam que a
aproximação com a temática poderia ter início durante a formação profissional para que os trabalhadores
chegassem à prática com este espírito, já que muitas vezes a automatização das ações leva à crença
de que nada vai dar errado e que é bobagem determinados atos que fortaleçam o cuidado seguro.
Portanto, compreende-se que atingir as metas propostas pelo PNSP e obter um cuidado seguro faz-se
necessário mudanças na cultura organizacional das instituições hospitalares voltadas para o aprendizado
a partir dos erros. Contudo, esta conscientização envolve processos extremamente complexos na busca
da reorganização do cuidar, pois há necessidade de a comunicação ser fundamentada na confiança mútua entre os profissionais de saúde e a gestão e o reconhecimento de que processos mal delineados podem
induzir a ocorrência de falhas.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudam apontam que os gestores do NSP reconhecem a necessidade
de apoio e de direcionamento por parte dos profissionais de saúde das unidades. Assumem suas
responsabilidades quanto ao dever de orientar, apoiar e promover a segurança do paciente nos diversos
setores da instituição, porém admitem que este seja um “nó crítico”, visto que a importância de ações
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de segurança no cuidado do paciente deveria ser intrínseca no decorrer da formação profissional para
ser aplicado na prática. Considera-se a necessidade de fortalecimento de uma cultura de segurança do
paciente no interior da instituição hospitalar, de maneira que todos os profissionais de saúde e gestores
compartilhem das mesmas crenças, valores e atitudes para prestar cuidado seguro e de qualidade aos
pacientes que se encontram internados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Reis CT, Martins M, Laguardia J. A segurança do paciente como dimensão da qualidade do cuidado de saúde: um
olhar sobre a literatura. Ciênc. saúde coletiva [online], vol.18, n.7, p. 2029-2036, 2013. Available from: http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232013000700018&lng=en&nrm=iso.
2. WHO. World Health Organization. World Alliance for Patient Safety. Forward Programme 2008 – 2009. 1st edition.
Geneva: WHO; 2008. Disponível em: http://www.who.int/patientsafety/information_centre/reports/Alliance_Forward_Programme_2008.pdf.
3. Brasil. Implantação do Núcleo de Segurança do Paciente em Serviços de Saúde – Série Segurança do Paciente e
Qualidade em Serviços de Saúde – Brasília: Anvisa, 2016. 68p.
4. Lefevre F, Lefevre AMC. Discurso do sujeito coletivo: representações sociais e intervenções comunicativas. Texto
Contexto Enferm, Florianópolis, v. 23, n.2, p :502-7, 2014.

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

Resumo 32

85

ESTRATÉGIAS PARA O ENFRENTAMENTO
DA SUPERLOTAÇÃO DA EMERGÊNCIA:
IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA
EM HOSPITAL TERCIÁRIO
Rodrigues JF1, Medeiros RM2, Santos MN3

Palavras-chave: Emergência; Ocupação de leitos; Gestão de recursos; Gestão em saúde.

INTRODUÇÃO
A superlotação dos serviços hospitalares de emergência representa um fenômeno global e tem
impacto sobre o desfecho assistencial, humanização e condições de trabalho no setor. É um problema
sistêmico, da rede de saúde e decorre de fatores estruturais e funcionais. A partir da implantação da Política
Nacional de Urgência no país tem suscitado a ampla discussão sobre a atenção às urgências no âmbito dos
hospitais, principalmente aos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Na assistência hospitalar uma
das estratégias adotadas para o enfrentamento da superlotação é a utilização de leitos de retaguarda de
emergência. Trata-se de leitos com média de permanência pequena, alta taxa de rotatividade e de ocupação
e onde são admitidos pacientes com patologias agudas ou crônicas agudizadas, para compensação clínica
ou intervenção cirúrgica.1 Assim sendo, este estudo procurou relatar a experiência da criação de leitos de
retaguarda de emergência em um hospital terciário.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência de abordagem crítico-reflexiva de cunho descritivocompreensivo sobre implantação de uma unidade de leitos de retaguarda de emergência em um hospital
terciário, público, em Porto Alegre - RS. A criação dos leitos de retaguarda de enfermaria clínica se baseou
no perfil exigido pela Portaria nº 2395/2011,2 e tem as seguintes finalidades previstas: garantir e organizar a
retaguarda de leitos para a Rede de Atenção às Urgências, por meio da ampliação e qualificação de enfermarias
clínicas de retaguarda; número de novos leitos de retaguarda de enfermarias clínicas calculado de acordo
com parâmetros de necessidade, por tipo de leito, conforme definido na Portaria n.º 1.631/ 2015.3 Dessa
forma, foi respeitado o critério de criação de leitos localizados em uma unidade hospitalar estratégica.
1

Enfermeira. Mestranda em Enfermagem. Enfermeira do Serviço de Emergência da Unidade de Retaguarda do Hospital Nossa
Senhora da Conceição – Grupo Hospitalar Conceição, Porto Alegre – RS;

2

Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Enfermeiro do Serviço de Enfermagem Cirúrgica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre – RS;

3

Enfermeiro. Doutor em Biologia Molecular e Celular Aplicada à Saúde. Professor Adjunto da Escola de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A unidade de retaguarda da emergência é composta por 25 leitos destinados a pacientes que são
hospitalizados através da porta da emergência hospitalar e que preenchem critérios para esse tipo de leito,
ou seja, patologias agudas ou crônicas agudizadas, para compensação clínica ou intervenção cirúrgica com
previsão de permanência curta. Atualmente, essa unidade conta com uma equipe de 01 auxiliar administrativo,
04 enfermeiros, 12 técnicos e 04 auxiliares de enfermagem com lotação específica. As outras equipes
multiprofissionais (médicos, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, etc.) são compartilhadas com o
serviço de emergência e medicina interna (médicos contratados e residentes). Nesse sentido, a proposta de
retaguarda sugere o encaminhamento de pacientes de uma área de maior complexidade tecnológica para
outra de menor complexidade. Sendo um suporte para a emergência hospitalar, fornecendo a regularização e
melhor utilização dos recursos e da estrutura hospitalar.1 Atualmente, na literatura, não existe uma definição
precisa do que são leitos de retaguarda.
No próprio manual do Ministério da Saúde4 o termo retaguarda é mencionado, porém não definido.
A portaria do Ministério da Saúde Nº 2395 de 11 de outubro de 2011 regulamenta a oferta de leitos de
retaguarda e o repasse dos mesmos, ainda que sem estabelecer os critérios que definem um leito como de
retaguarda.2 Foi observado, no hospital estudado, um número elevado de pacientes crônicos (65%) e de alta
dependência (45%) em leitos não crônicos de retaguarda da emergência. Por esse motivo, constata-se um
subdimensionamento de pessoal de enfermagem e de outras categorias e sinais de sobrecarga de trabalho
da equipe assistencial. Cerca de 84% dos pacientes transferidos para cuidados em leitos de retaguarda
receberam alta hospitalar. A média de permanência nesses leitos foi de 14 dias, ultrapassando o tempo limite
de 10 dias,2 denotando a necessidade de qualificação da gestão e da adequação da infraestrutura do serviço
conforme o perfil de pacientes atendidos. Por outro lado, outras estratégias como a qualificação do cuidado
através de rounds multiprofissionais com presença de médico, enfermeiro, assistente social, farmacêutico,
fisioterapeuta, nutricionista em conjunto com o escritório de gestão de altas têm sido fundamentais para
organizar o plano terapêutico e o protocolo de alta qualificada.
Também tem sido utilizada a ferramenta Kanban para identificar o status de cada paciente, isto é,
a situação que se encontra e as pendências para sua alta. Os rounds têm sido fundamentais para agilizar os
processos, são dois por semana, realizados por duas equipes multiprofissionais, onde são discutidos os casos,
verificada a situação dos pacientes, a melhor conduta e a previsão da alta. O plano terapêutico deve constar
da avaliação multidisciplinar, registrada através de instrumento próprio e utilizada de forma integrada pelas
equipes da emergência, da retaguarda e do Núcleo Interno de Regulação (NIR). Entretanto, existem alguns
ruídos na comunicação entre as partes envolvidas e falta de informatização dos formulários, o que tem
dificultado o processo e o tornado ineficiente. É destacada também a parceria dos Serviços Auxiliares de
Apoio e Diagnóstico (SADT) e do NIR para a agilizar a realização dos exames e manter a rotatividade dos
leitos, respectivamente. Destaca-se que algumas ações, como a implantação do plano terapêutico singular
e a gestão da clínica, têm sido implantadas gradativamente devido a dificuldades estruturais e pela falta de
recursos humanos, principalmente na área de enfermagem e fisioterapia.

CONCLUSÃO
Com este relato de experiência se pretendeu discutir uma das estratégias para o enfrentamento
da superlotação nos serviços de emergência. Apontamos alguns pontos positivos, como gestão da clínica
e gestão de leitos, assim como suas fragilidades, dentre elas a falta de infraestrutura do serviço (poltronas,
macas e camadas adequadas, paredes de gases funcionantes, equipamentos multiparametricos, andadores,
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mobiliário para pacientes, familiares e staﬀ, etc.); dimensionamento inadequado de pessoal de enfermagem
e de outras categorias; falta de comunicação efetiva; e falta de integração entre os pares institucionais.
Assim, percebe-se que medidas funcionais, tais como a instituição de leitos de retaguarda de emergência,
podem impactar positivamente sobre indicadores assistenciais hospitalares, reduzindo número de óbitos;
tempo de internação; custos diretos e indiretos e na humanização da atenção.
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Resumo 33

CONCEPÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
SOBRE A PREVENÇÃO DE QUEDAS EM
AMBIENTE HOSPITALAR
Kochhann JK1, Souza CD2, Fontana RT3, Rodrigues FCP4, Meneghete MC5, Bittencourt VLL6

Palavras-chave: Enfermagem; Acidentes por quedas; Segurança do paciente.

INTRODUÇÃO
A hospitalização é um processo que requer adaptação do paciente à estrutura física, rotinas,
normas e relacionamento interpessoal. Estas mudanças no cotidiano associadas aos agravos à saúde
podem determinar uma diminuição abrupta da autonomia e da funcionalidade do paciente. Pacientes
hospitalizados têm um alto risco de quedas relacionadas ao espaço físico desconhecido e ao estado
clínico em que se deparam.1 A Organização Mundial de Saúde (OMS), em outubro de 2004, lançou a
Aliança Mundial para Segurança do Paciente, suas ações visam contribuir para a qualificação do cuidado
em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Essas ações são prioritárias e
têm como objetivo despertar a melhora da segurança na assistência em saúde.2 A atenção voltada para
a segurança do paciente é primordial. Reconhecer os riscos e os fatores envolvidos torna-se importante
para o paciente hospitalizado. Atualmente, vivenciamos o aumento da incidência de eventos adversos,
documentados, no cuidado da saúde e relacionados a quedas, o que causa um debate sobre este tema
em nível internacional.3 A segurança do paciente tem o objetivo de reduzir atos e danos assistenciais
inseguros com vistas à melhoria do atendimento e da qualidade nos serviços prestados aos pacientes.4
Dentre as estratégias para a redução dos incidentes de segurança, a prevenção de quedas durante
a hospitalização é uma das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Segurança do Paciente
(PNSP), definida pela OMS. Existem diversos fatores de risco de queda no contexto hospitalar, estes são
categorizados em fatores intrínsecos e extrínsecos. As quedas são um dos principais eventos adversos
nas instituições hospitalares, responsáveis por dois em cada cinco eventos relacionados à assistência
1

Acadêmica de Enfermagem. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - Departamento de Ciências da Saúde Santo Ângelo - RS;

2

Acadêmica de Enfermagem. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - Departamento de Ciências da Saúde
Santo Ângelo - RS;

3

Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente no curso de graduação em Enfermagem na Universidade Regional Integrada do
Alto Uruguai e das Missões, campus Santo Ângelo - RS;

4

Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Docente no curso de graduação em Enfermagem na Universidade Regional Integrada do
Alto Uruguai e das Missões, campus Santo Ângelo – RS;

5

Enfermeiro. Mestre em Educação nas Ciências. Docente no curso de graduação em Enfermagem na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões campus Santo Ângelo – RS;
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Enfermeiro. Mestre em Atenção Integral à Saúde. Docente no curso de graduação em Enfermagem na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões campus Santo Ângelo – RS.
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do paciente. O risco de quedas pode ser prevenido e monitorado em pacientes internados por meio
da Escala de Morse, que permite classificar o risco de queda em baixo, moderado e elevado.5 Todos os
pacientes que estão internados no ambiente hospitalar devem ser avaliados diariamente para observação
do risco de quedas e de dano. É importante que a equipe de enfermagem investigue, nas primeiras 48
horas de internação dos pacientes, o seu risco de queda. Deve-se investigar precocemente os pacientes
fragilizados mais propensos a ter quedas, o que auxilia a equipe na construção de estratégias para
a prevenção.6 O enfermeiro tem a responsabilidade de prevenir quedas em seu trabalho, deve estar
sempre atento aos riscos, estabelecer estratégias de acompanhamento e qualidade assistencial, zelar
e manter a segurança do paciente7. Objetiva-se com este estudo avaliar a concepção de profissionais
de enfermagem sobre os cuidados e orientações prestadas para pacientes hospitalizados quanto à
prevenção de quedas.

MATERIAIS E MÉTODO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. A coleta de dados foi realizada por entrevista
semiestruturada, observação sistemática e observação simples em uma unidade de internação.
Participaram profissionais da equipe de enfermagem que atuam em uma unidade de internação de
um Hospital Filantrópico do Sul do Brasil. Os aspectos éticos respeitaram a Resolução nº 466/12 e os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi aprovado no
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, campus
de Santo Ângelo – RS, sob o nº do parecer 2.193.887.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A equipe de enfermagem possui uma concepção clara de sua proximidade com o paciente e de seu
papel na prevenção das quedas ao considerar a análise do conteúdo das falas. Contudo, foi observado que
na realização das práticas assistenciais as coletas de informações, com vistas à prevenção de quedas, eram
incompletas e nem sempre executadas. Diante das observações ficou evidente que as falas se distanciam
da prática assistencial. Acredita-se que as atitudes possam ser amenizadas com o estímulo e o incentivo
ao conhecimento teórico científico, a implantação de um núcleo de segurança do paciente, educação
permanente e treinamentos práticos que contribuam para um melhor acompanhamento.8 Por vezes, por
mais capacitada que a equipe seja, erros podem ocorrer, pois errar faz parte da natureza humana.9

CONCLUSÃO
Diante de uma reflexão, foi possível ver que profissionais têm o conhecimento da pratica correta,
no entanto não se conscientizam de forma a aplicar a sua prática. Sugere-se a realização de estudos sobre
a implantação do núcleo de segurança do paciente e seu reflexo na assistência, em especial com relação
às quedas. Também podem ser realizados estudos de acompanhamento com a intervenção da educação
em saúde com equipes de enfermagem com a abordagem do tema prevenção de quedas. Por fim, outro
aspecto a ser considerado é a necessidade de maior investimento pela gestão do hospital na capacitação de
recursos humanos para a disseminação da cultura de segurança entre os profissionais, visto que essa ação
pode fortalecer a diminuição de eventos adversos, inclusive as quedas.
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: AVALIAÇÃO
DE UM FLUXOGRAMA INSTITUCIONAL
DE DOR TORÁCICA
Fagundes JE1*, Reis APP2, Meirelles MS2, Cândido TCC2

Palavras-chave: Sensibilidade e Especificidade; Dor no peito; Avaliação de risco; Síndrome Coronariana Aguda.

INTRODUÇÃO
A dor torácica é apontada como uma das principais queixas referidas pelos pacientes que procuram
os serviços de emergência. De acordo com estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia a estimativa é de
quatro milhões de pessoas atendidas por dor torácica anualmente no Brasil.1 Para receber esta demanda,
a Portaria nº 2048/2002, do Ministério da Saúde, recomenda a implantação da triagem classificatória nos
serviços de emergência.2 Protocolos institucionais podem ser desenvolvidos utilizando a expertise dos
profissionais, construída com bases metodológicas dos protocolos já existentes e adaptado ao serviço e ao
contexto de sua inserção na rede de saúde.3 Os protocolos de Classificação de Risco devem ter fluxograma
específico para avaliação da Dor Torácica, a fim de atribuir a prioridade mais elevada aos pacientes com dor
sugestiva de Síndrome Coronariana Aguda (SCA),4 a qual compreende o infarto agudo do miocárdio com
e sem supradesnivelamento do segmento ST e a angina instável.5 Ao avaliar um paciente com dor torácica
de origem cardíaca, o avaliador que utiliza um fluxograma deverá estabelecer os níveis de prioridade de
atendimento “vermelho” ou “laranja” e assim indicar atendimento médico em tempo ideal para uma
intervenção capaz de minimizar a ocorrência de sequelas.6 Os fluxogramas de classificação de risco devem
ter avaliação constante. A avaliação de sensibilidade e especificidade está relacionada com acurácia de testes
diagnósticos. Um teste diagnóstico geralmente é entendido como um exame laboratorial ou de imagem,
no entanto, os conceitos se aplicam a informações clínicas provenientes de outros achados como exame
físico ou história do paciente, de forma isolada ou em conjunto7 e podem ser utilizados em processos e
ferramentas em saúde.

OBJETIVO
Avaliar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP) e negativo (VPN)8 de um
fluxograma institucional de classificação de risco para dor torácica sugestiva de SCA.

1

Enfermeira. Mestre em cardiologia e Chefe da Emergência do Instituto de Cardiologia, Porto Alegre – RS;

2

Enfermeiros. Especialistas em Enfermagem em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia, Porto Alegre – RS.

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

92

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo transversal, retrospectivo, com dados informatizados de 1074 pacientes adultos acolhidos
pelo enfermeiro na Emergência de um hospital especializado em cardiologia no Rio Grande do Sul, classificados no fluxograma de dor torácica, com cinco níveis de prioridade, de outubro a dezembro de 2017. A Prioridade Elevada no estudo foi definida pelo agrupamento das cores vermelho e laranja e a Não Elevada pelas
cores amarelo, verde e azul. Considerando o diagnóstico médico de saída no boletim de emergência, foram
criados os grupos “SCA” e “outros diagnósticos”. Fez-se análise descritiva dos dados e cálculos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. Definiu-se como Sensibilidade a probabilidade de
um indivíduo com diagnóstico de saída de SCA ter sido classificado como prioridade elevada (vermelha ou
laranja); Especificidade a probabilidade de um indivíduo que teve sua alta hospitalar sem o diagnóstico de
SCA (recebeu outros diagnósticos) ter sido classificado como Prioridade não elevada (amarelo, verde ou
azul; considerou-se prevalência global a proporção geral de indivíduos do estudo diagnosticados com SCA;
VPP a probabilidade de um indivíduo receber o diagnóstico de SCA, dado que o mesmo foi classificado como
Prioridade Elevada; VPN a probabilidade de um indivíduo não receber o diagnóstico de SCA, dado que o mesmo não foi classificado como Prioridade Elevada.

RESULTADOS
A predominância foi de 582 (54,2%) dos pacientes do sexo masculino, idade média de 59,8 (±15,3)
anos. Globalmente, 199 (18,5%) dos pacientes foram classificados com prioridade elevada (vermelho-laranja).
Em relação ao diagnóstico médico final, 246 (24,6%) pacientes foram diagnosticados como SCA (IAM com e
sem supradesnivelamento de segmento ST e Angina Instável).
O fluxograma apresentou sensibilidade de 33% para identificação de pacientes com SCA, sendo a
especificidade de 86%, VPP de 41,7% e o VPN de 81,3% e a prevalência global foi de 22%.

DISCUSSÃO
A baixa sensibilidade para classificar os indivíduos com queixa sugestiva para SCA, encontrada
neste estudo, pode refletir a dificuldade dos enfermeiros classificadores frente à heterogeneidade da
apresentação clínica da dor torácica. Estudos mostram que dada a frequência da queixa de dor torácica em
salas de emergência, a variedade de possíveis causas a ela relacionadas, a potencial gravidade de algumas
destas e a maior prevalência das condições mais benignas podem reduzir o grau de suspeita para as causas
mais graves por parte do emergencista menos atento, culminando em classificações equivocadas, com
tempo de atendimento maior do que o preconizado.9 A alta especificidade encontrada no estudo reflete a
demanda de pacientes que procuram as emergências e também a variabilidade de condições com que a dor
torácica pode se manifestar. Patologias do coração, da aorta, dos pulmões, do mediastino, da caixa torácica,
do esôfago, do estômago, vesícula biliar, do pâncreas e do sistema nervoso podem produzir sintomas com
desconforto torácico e fazem parte de um amplo diagnóstico diferencial.1 Esta variabilidade da apresentação
da dor torácica é um desafio na avaliação do enfermeiro classificador.

CONCLUSÃO
A sensibilidade baixa e a especificidade alta evidenciadas neste modelo sistematizado de
classificação de risco, utilizando um fluxograma, demonstram que a dor torácica requer atenção redobrada
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na classificação de risco pelo enfermeiro nos serviços de emergência. Modelos institucionais devem ser
constantemente avaliados pelos gestores, bem como os enfermeiros serem capacitados com frequência,
diminuindo a chance dos pacientes serem classificados em uma prioridade inadequada.
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Resumo 35

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA TERAPÊUTICA
POR PRESSÃO NEGATIVA A PACIENTE COM
LESÃO DE GRANDE EXTENSÃO
Martins RS1, Kochhann JK2*, Kaiser DE3, Bittencourt VLL4, Graube SL5, Silva AF6

Palavras-chave: Curativos; Enfermagem; Ferimentos e lesões; Terapêutica.

INTRODUÇÃO
A pele é o órgão mais extenso do corpo humano e representa o sistema primário de defesa.1 O
tratamento de lesões de pele é realizado por meio de curativo, com limpeza e aplicação de terapêutica
específica de proteção, absorção e drenagem, aceleramento do processo de cicatrização e melhora do leito
da lesão com técnicas e procedimentos adequados.2 Ao considerar os diferentes estágios de cicatrização
da pele, é notória a responsabilidade dos profissionais da saúde, em especial do enfermeiro, em promover
uma adequada reconstrução tecidual, bem como avaliar os aspectos evolutivos da lesão para a decisão por
uma melhor técnica e/ou por produtos.3 A técnica do curativo por pressão negativa, também conhecida por
curativo a vácuo, consiste na aplicação de uma espuma estéril no leito da ferida, seguida pela instalação de
um filme de poliuretano sobre a esponja hidrofóbica, o que gera um sistema selado e conectado por um
tubo a uma bomba de vácuo programável. Nelas, é aplicada uma pressão negativa controlada entre 50 e
125 mmHG, de forma contínua ou em ciclos, o exsudato é drenado para um reservatório, para controle de
volume. A ação da rede de vácuo produz pressão negativa no curativo aplicado e na lesão, o que promove a
drenagem dos fluidos da lesão, com redução do exsudato e edema, eleva o nível do fluxo sanguíneo no local
e, consequentemente, acelera a formação do tecido de granulação,4,5 considerada terapêutica de grande
avanço na gestão de lesões.6
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MATERIAL E MÉTODO
Trata-se de um estudo de caso único desenvolvido em um hospital geral de médio porte, no
interior do estado do Rio Grande do Sul. A coleta de dados deu-se por meio de consulta a registros
e imagens documentados em prontuário e entrevista semiestruturada realizada com profissionais
da equipe multidisciplinar, diretamente envolvidos com o caso, ocorrido no ano de 2016. Estes
leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), permanecendo uma via
com o pesquisador e outra com os entrevistados. Com relação aos aspectos éticos, seguiram-se as
recomendações contidas na Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde7 e o estudo foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões,
sob CAAE 57640116.1.0000.5354.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O caso único deste estudo versa sobre LRS, a quem se atribuiu o nome fictício João, homem de 27
anos, solteiro, que mora com familiares e reside em área rural com saneamento básico, estudou o ensino
médio completo, trabalha como agricultor e sofreu lesão traumática em acidente de trânsito, com perda de
partes moles e lesão vascular grave em membros superior e inferior direito. Os registros em prontuário de
João remetem a um dia em atendimento no pronto-atendimento e centro cirúrgico, cinco dias em unidade
de terapia intensiva e 37 dias de internação em unidade de internação cirúrgica. João obteve alta hospitalar
após 43 dias internado. O caso de João se reverte em oportunidade ímpar para o resgate e aprofundamento
da atuação do enfermeiro no cuidado da pele no que se refere à terapêutica por pressão negativa a paciente
com lesão de grande extensão e sua aplicabilidade nas práxis.
Da mesma forma, as imagens permitem avaliar a evolução da lesão desde o período que
antecedeu a instalação do curativo por pressão negativa até a alta para tratamento definitivo com
enxertia de pele. O curativo por pressão negativa, apesar do aspecto aparentemente simples e de função,
como envoltório protetor do coto, contempla aspectos fisiológicos importantes à integridade da pele:
proteção, imunidade e termorregulação.8 Esta terapêutica é mundialmente estudada e a maioria dos
ensaios clínicos mostra a efetividade do curativo no cuidado de ferimentos superficiais. Após 37 dias de
internação na unidade de internação cirúrgica, mas há 25 dias com o curativo por pressão negativa em
sua lesão, João recebeu alta hospitalar. Sua lesão apresentava leito adequado para enxertia cutânea
em coto. O cuidado constante e minucioso realizado a João foi mostrando resultados que ratificavam,
a cada dia, a importância do curativo por pressão negativa na cicatrização de sua lesão e a importância
da atuação do enfermeiro nessa terapêutica.

CONCLUSÃO
A presente pesquisa traz contribuições importantes ao conhecimento da atuação do enfermeiro
na área de Enfermagem Dermatológica, em especial na aplicação do curativo por pressão negativa. Este
curativo se mostrou eficiente clinicamente como terapêutica em lesão extensa em coto, pois promoveu o
crescimento de tecido de granulação e promoção da cicatrização da lesão em função da alta vascularização
exercida pelo vácuo, benefícios comprovados neste estudo em um período de 25 dias. Isto se deve, também,
ao conhecimento e preparo profissional do enfermeiro no cuidado da pele, além de ter papel determinante
no cuidado e ser um componente indispensável da equipe multidisciplinar na instalação e acompanhamento
da terapêutica por pressão negativa a pacientes com lesões de pele com grande extensão.
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TRANSFERÊNCIA DO CUIDADO PELO SERVIÇO
PRÉ-HOSPITALAR: UMA REVISÃO NARRATIVA
Miorin JD¹, Pais VF¹, Indruczaki NS¹, Dal Pai D¹

Palavras-chave: Serviços de urgência; Atendimento de emergência pré-hospitalar; Cuidado transicional; Transferência
do paciente.

INTRODUÇÃO
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) garante acesso ao usuário no sistema de
saúde, estabelecendo a interface entre a intervenção na cena onde os agravos acontecem e a rede de
serviços que acolherá o paciente na sequência do atendimento.¹ No encontro entre a equipe do SAMU e a
equipe que dará continuidade ao cuidado é o momento em que ocorre a transferência do cuidado.
A transferência envolve o intercâmbio de informações verbais e documentadas, a qual pode ser
considerada como uma forma de “referenciar” um paciente de um profissional da saúde para outro. É
durante a transferência do cuidado que ocorre a comunicação de informações entre as equipes do SAMU
para outros serviços da Rede de Atenção às Urgências (RAU), o que instiga à reflexão acerca dos impasses
na comunicação e sua repercussão sobre a segurança do paciente.²
A falta de comunicação de informações entre as equipes é fator promotor de falhas no
atendimento.³ A realização de efetivas transferências é ainda um desafio, principalmente nos serviços de
emergência que possuem peculiaridades que incluem a superlotação, sobrecarga de trabalho nas equipes
de saúde e elevada rotatividade, as quais acarretam inúmeras dificuldades de atendimento, sendo a
transferência do cuidado uma delas.
Diante do exposto, é possível afirmar que o estudo das interações das equipes de saúde na
transferência do cuidado pré-hospitalar ainda pode ser considerado uma lacuna a ser respondida,
especialmente no que tange ao contexto dos serviços de atendimento móvel de urgência no Brasil. O
objetivo aqui é identificar na literatura nacional e internacional a produção disponível sobre a transferência
do cuidado pré-hospitalar.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão narrativa, que consiste em realizar uma análise crítica de um assunto
específico, sob ponto de vista teórico ou contextual, com base na literatura publicada em livros, artigos
científicos, além de considerar a análise crítica pessoal do autor. Esse tipo de revisão não fornece a
metodologia para a busca de referências, nem as fontes de informação utilizadas, ou os critérios utilizados
para a avaliação e seleção dos trabalhos.4 Foram utilizadas as seguintes bases de dados: SciELO, LILACS
e BIREME. Para a busca de artigos foram utilizados os descritores padronizados pelos Descritores em
1

Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Ciências da Saúde, a saber: Serviços de urgência, atendimento de emergência pré-hospitalar, cuidado
transicional e transferência do paciente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando ser uma revisão narrativa da literatura, esta pesquisa limita-se em destacar a
importância da transferência do cuidado no âmbito pré-hospitalar.
Os estudos apontam que durante o processo de transferência do cuidado ocorrem a maioria dos
eventos adversos, devido à alta taxa de degradação de informações.5 Dentre os fatores que dificultam essa
transferência estão a comunicação, a informação, a organização, a infraestrutura, o profissionalismo, a
responsabilidade, a conscientização da equipe e a cultura. 6
A literatura nacional salienta que a falha na comunicação é fator principal para ocorrência de um
evento adverso durante a transferência do cuidado.³ Estudo realizado nos Estados Unidos identificou falhas
nas transferências do cuidado que estavam relacionadas ao uso de linguagem ou jargão confuso, transferência
unidirecional de informações em vez de uma troca compartilhada, informações imprecisas, incompletas e
que não são pertinentes ao paciente. Outro fator que contribuiu para transferências de baixa qualidade foi
quando profissionais não fizeram anotações durante a transferência, não escutaram, não prestaram atenção
ou não fizeram contato visual.7
No entanto, a falta de estruturas organizacionais também é um fator prejudicial para as
transferências. Um estudo mostrou que os médicos relataram que informações importantes não foram
transmitidas, escritas, recebidas ou compreendidas, devido a estruturas organizacionais insuficientes, como
sistemas de informação incompatíveis e inacessíveis, que não suportam os processos de transferência,
exigindo recordar até 15 senhas diferentes para acessar os bancos de dados necessários para tratar um
paciente.6
Alguns estudos internacionais envolvem implementação de protocolos de transferência do
cuidado, pois essa ação reduziria a ocorrência de eventos adversos. Contudo, não fica esclarecido que a
padronização resolveria os problemas do processo de transferência do cuidado pelo fato de que os serviços
de atendimento pré-hospitalar são muito variáveis.8 Outro ponto destacado para a melhoria da transferência
corresponde a uma abordagem cefalocaudal dos sistemas corporais durante a transferência do paciente.
Um ambiente tranquilo com poucas distrações e interrupções também corrobora para uma transferência
mais eficaz e focada.7
Portanto a transferência dos serviços pré-hospitalares e de outros, deve ser considerada como um
diálogo que crie “consciência compartilhada” e ofereça oportunidade de discussão, já que os participantes
trazem diferentes perspectivas e experiências para essa interação.9

CONCLUSÃO
Esta revisão contribui para uma compreensão do processo de transferência do cuidado. Foi
possível identificar os fatores que interferem nesse processo, sendo que a comunicação inadequada
foi apontada pelos estudos como o principal problema enfrentado entre as equipes de atendimento
pré-hospitalar e intra-hospitalar. Também foi possível elencar algumas alternativas para melhorar a
transferência do cuidado, dentre elas, a implementação de protocolos que padronizem e facilitem esse
processo.
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Resumo 37

SIMULAÇÃO REALÍSTICA NO ATENDIMENTO
À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Vitt JBSV*1, Urbanetto JS2, Rosa VPP3, Rocha PS4

Palavras-chave: Enfermagem; Segurança do Paciente; Simulação.

INTRODUÇÃO
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da portaria nº 529 de 01 de abril de
2013, tem como objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde em território nacional e, entre os objetivos específicos, constitui-se fomentar a inclusão do tema
segurança do paciente no ensino de graduação na área da saúde.1 A simulação realística direcionada à experiência de situações clinicas é uma importante estratégia no ensino da enfermagem, pois oportuniza ao estudante a imersão no cenário de prática para o treinamento de suas habilidades e competências, visando o cuidado
seguro ao paciente. A simulação pode ser definida como um ambiente para substituir ou amplificar experiências da vida real com vivências guiadas que são artificialmente concebidas para evocar e reproduzir elementos
substanciais do ambiente real de uma maneira interativa, imersiva e experiencial. As simulações podem ser
usadas para ajudar os alunos a adquirirem novos conhecimentos e a compreenderem melhor as relações e dinâmicas conceituais.2 A condução de uma experiência clínica simulada envolve a apresentação pelo professor
aos estudantes de um caso real, no qual o grupo deverá assumir a responsabilidade integral pelo paciente. A
atividade deve ocorrer em um ambiente realista e da interação entre o estudante e o simulador resultam dados
objetivos e subjetivos que vão levar à realização de um conjunto de intervenções adequadas à situação. O simulador de alta fidelidade é um manequim de corpo inteiro, anatômico e fisiologicamente semelhante a uma pessoa, reage às intervenções, interagindo com os estudantes também pela comunicação verbal e não verbal. A
experiência termina com o debriefing em torno da situação ocorrida, da aprendizagem e das decisões tomadas,
consolidando os saberes do grupo.3 A educação, de qualquer forma, depende do engajamento do aluno para
estar fisicamente, mentalmente e emocionalmente envolvido na aprendizagem. Na educação em profissões de
saúde, o objetivo é que os graduados possuam conhecimentos, habilidades de exibição e demonstrem atitudes
e comportamentos que são fundamentais para a prestação de cuidados de alta qualidade. 4
1 Enfermeira. Graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Enfermeira assistencial no Hospital São Lucas
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS;
2 Enfermeira. Doutora em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professora do Curso de
Graduação em Enfermagem da Escola de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
- RS;
3 Enfermeiro. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Gerontologia Biomédica na Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Enfermeiro assistencial no Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS;
4 Enfermeira. Especialista em Terapia Intensiva pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Enfermeira assistencial no
Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS.
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OBJETIVO
Relatar a experiência do atendimento à parada cardiorrespiratória (PCR) por meio da simulação
realística como método de ensino-aprendizagem.

METODOLOGIA
Relato de experiência do atendimento à parada cardiorrespiratória, no laboratório de Simulação Realística, durante a disciplina de Estágio Supervisionado II, no 8º nível do Curso de Graduação em Enfermagem da
Escola de Ciências da Saúde (ECS) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

RESULTADOS
No primeiro momento foi realizado o treinamento dos ciclos de atendimento à parada cardiorrespiratória, com a compressão torácica e ventilação em um manequim de alta fidelidade. No segundo momento em
outro ambiente, os estudantes formaram uma equipe multidisciplinar e através do briefing foram informados
sobre o caso clínico e receberam as informações para o atendimento a um paciente que chegou à emergência
do hospital, cujo desfecho foi uma PCR causada por hipocalemia, apresentando taquicardia ventricular. Durante o desenvolvimento, o paciente (manequim de alta fidelidade) interagiu com a equipe, verbalizando e expressando sensações. Após o desenvolvimento, aconteceu o debriefing, onde foi analisada a performance dos
estudantes durante o atendimento, oportunizando a análise crítica, com o cenário definido pelos estudantes
com a orientação da professora. Os estudantes conseguiram identificar acertos, erros e discutir com os demais
integrantes do grupo acerca do atendimento realizado. A professora sinalizou aspectos importantes evidenciados que precisam ser aprimorados pelo grupo e as ações que foram realizadas com sucesso.

CONCLUSÃO
O atendimento ao paciente em parada cardiorrespiratória é um momento desafiador ao estudante,
pois exige o raciocínio clínico, agilidade, controle emocional e tomada de decisão para que suas ações sejam
executadas com segurança. A possibilidade da construção do aprendizado com a simulação realística contribui
para amenizar o desconforto causado por esta situação, pois quanto mais familiarizado com este cenário o
estudante estiver, maior segurança nas suas ações terá quando vivenciar esta situação em um ambiente real.
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Resumo 38

ACOMPANHAMENTO À GESTANTE EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Grellert J*1, Vidal L1, Bitencourt R1, Lopes L1, Takehisa E1, Soares D1

Palavras-chave: Pré-Natal; Saúde Pública; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Sabe-se que quanto mais cedo a assistência pré-natal for iniciada, maior sua efetividade. Na
assistência básica, procura-se realizar a captação precoce para iniciar o acompanhamento ainda no primeiro
trimestre de gestação. Segundo Oliveira, Barbosa e Melo1, este acompanhamento é importante para reduzir
taxas de morbimortalidade materna e promover melhor qualidade de vida durante a gestação e o pós-parto.
Segundo Muñoz et al2, a saúde neonatal, mental e familiar se deteriora quando há falta de cobertura social
durante a gravidez, baixa escolaridade, risco psicossocial associado ao apoio familiar insuficiente, conflitos
com a maternidade, entre outros fatores. A condição de maior vulnerabilidade social se associa a maiores
níveis de estresse e ansiedade na gestante, o que implica, consequentemente, em baixo peso no neonato,
prematuridade, desmame precoce, atraso no desenvolvimento e problemas na linguagem, podendo acarretar
uma competência social deficiente no comportamento do indivíduo ao longo da vida. Segundo Silva et al3, a
única faixa etária em que não houve diminuição de fecundidade entre as décadas de 1970 e 2000, foi a dos 15
a 19 anos. A taxa de fecundidade cresceu 14% nesse grupo. A gestante acompanhada neste trabalho se inclui
na faixa etária citada. O objetivo foi promover um fortalecimento de vínculo entre a gestante e a UBS, a fim
de garantir um acompanhamento pré-natal satisfatório.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho, obrigatório da disciplina Unidade de Cuidado VII, orientado por uma docente,
foi desenvolvido durante o sétimo semestre da graduação, fazendo parte do componente curricular.
Campo prático Unidade Básica de Saúde (UBS) Laranjal, no município de Pelotas - RS. A escolha da gestante
em questão se deu após uma agente comunitária de saúde (ACS) relatar situação de vulnerabilidade
socioeconômica. Além disso, houve quebra de vínculo com serviços de saúde de modo geral. O motivo disso
era que ela, secundigesta, passara por situação de violência obstétrica e sofrimento no parto do primeiro
filho, e não se sentia acolhida pelo serviço após este episódio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os primeiros contatos ocorreram em visitas domiciliares, onde o grupo se apresentou e colocou-se
à disposição da gestante. Apesar de apresentar certa desconfiança no primeiro momento, a gestante foi aos
1
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poucos respondendo à anamnese e permitindo nossa aproximação. Com atividades de prevenção, educação
e promoção de saúde, foi possível fortalecer o vínculo da gestante, bem como de seus familiares, com a UBS.
Aplicando o método de escuta terapêutica, esclarecendo e tranquilizando a gestante quanto às suas dúvidas
e anseios, foi possível orientá-la efetivamente sobre seus direitos em relação à gestação, até o momento do
parto e puerpério.
Segundo Mesquita e Carvalho4, a escuta apresenta-se como uma estratégia de comunicação
essencial para a compreensão do outro, sendo uma atitude de respeito e interesse, logo, terapêutica. Pode ser
definida como um método de incentivar uma compreensão melhor e mais clara das preocupações pessoais.
Após duas visitas domiciliares, conseguimos conscientizar a gestante sobre a importância de iniciar o prénatal na UBS o mais precocemente possível, mesmo que este não fosse o serviço no qual ela gostaria de ser
atendida. Segundo Nunes5, os fatores sociodemográficos e as características maternas estão diretamente
relacionados com os resultados da saúde materna e infantil.

CONCLUSÃO
Com a elaboração deste trabalho, foi possível identificar algumas dificuldades que os usuários
encontram para chegar até o serviço de saúde. Isso se agrava quando há relatos traumáticos em experiências
anteriores, como negligência, violência e constrangimento causados por profissionais, comunicação ineficaz,
falta de entendimento por parte do usuário acerca de determinado procedimento, entre outros. Com o
decorrer das atividades, a gestante demonstrou adquirir confiança no grupo e nos profissionais, que outrora
a deixaram insatisfeita com o serviço. Demonstrou também ter compreendido que sua próxima experiência
de parto não necessariamente será desagradável, visto que lhe foi proporcionado o conhecimento sobre seu
poder de escolha quanto a isso.
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Resumo 39

A COMUNICAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE: UM INSTRUMENTO BÁSICO
PARA O CUIDADO
Silva KC¹, Rodrigues FCP²
Palavras-chave: Comunicação; Segurança do Paciente.

INTRODUÇÃO
A segurança do doente constitui um dos grandes desafios dos cuidados de saúde do século XXI.
O conhecimento da ocorrência de erros ou acidentes adversos com consequências graves aos pacientes e
para as instituições de saúde levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a nomear comissões centradas
na identificação de situações de risco e na elaboração de soluções que possam servir de recurso para a
prevenção dessas situações. É evidente a importância da comunicação como determinante da qualidade e da
segurança, na prestação de cuidados aos pacientes.¹ O estudo se justifica visto que, mesmo a comunicação
sendo considerada um dos seis protocolos de segurança do paciente, ainda se observa que a mesma passa
despercebida pelos profissionais de saúde. A comunicação entre os profissionais de saúde e pacientes é
de grande seriedade, pois o papel destes profissionais não se restringe apenas em realizar técnicas e
procedimentos, e sim desenvolver habilidades de comunicação e efetividade no comportamento profissional.
O objetivo desta pesquisa foi conhecer como os trabalhadores de saúde utilizam a comunicação durante o
cuidado e que implicações estão associadas à segurança do paciente.

MATERIAL E MÉTODOS
Foi desenvolvido um estudo exploratório com abordagem qualitativa, utilizando-se o método de
revisão integrativa de literatura. Foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados Scientific
Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS),
utilizando-se os descritores comunicação e segurança do paciente. A questão estabelecida para direcionar
esta revisão foi: O que vem sendo produzido na literatura científica sobre a efetividade da comunicação
entre os profissionais de saúde e suas repercussões na segurança do paciente, dentro do âmbito hospitalar.
Foram considerados artigos científicos em português, publicados no período de 2013 a 2018, com textos
disponíveis na íntegra, selecionados a partir da leitura dos títulos e resumos que tinham concordância com
o tema deste estudo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram selecionados 11 artigos para a amostra final, que após a leitura dos mesmos, optou-se a partir
dos tópicos mais relevantes pela construção de três temáticas: 1) A importância da comunicação dentro do
âmbito hospitalar; 2) Ferramenta que promove a interação e a troca de saberes entre os profissionais de
saúde; 3) Comunicação para a segurança do paciente.
A comunicação é um instrumento básico do cuidado entre a equipe e os pacientes. Ela está
presente em todas as ações realizadas com os mesmos, seja para orientar, informar, apoiar, confortar ou
atender as necessidades diárias que surgem no ambiente de saúde. Como instrumento, a comunicação é
uma das ferramentas que os profissionais de saúde utilizam para desenvolver e aperfeiçoar o saber-fazer
profissional.2 Todos os artigos lidos para essa revisão apontam que a comunicação propicia resultados
positivos no âmbito de saúde, pois com a mesma os trabalhadores adquirem a efetividade em suas técnicas
e no modo de trabalhar, que os torna mais eficientes e contam assim com a diminuição de erros que podem
ser evitados, quando ocorre uma boa comunicação. Sendo assim, verifica-se que a comunicação constitui um
instrumento de grande potencialidade para a realização de práticas mais humanizadas entre os profissionais
de saúde e pacientes. A comunicação pode ser compreendida como um instrumento significativo para a
efetividade do trabalho e do cuidado, pois através da mesma é possível que ocorra a troca de saberes entre
os trabalhadores de saúde, é importante que esses profissionais tenham conhecimentos fundamentais sobre
as bases teóricas da comunicação, com isso, adquirem habilidades de relacionamento interpessoal para agir
de forma positiva na assistência aos pacientes e com a equipe.
O ato comunicativo é definido como um ato caracterizado não por relações de poder, mas por
atitudes de sensibilidade, aceitação e empatia entre os sujeitos (profissionais e com os pacientes), envolvendo
tanto a dimensão verbal como a não verbal (postura e gestos), tendo como prioridade o interesse pelo outro,
a clareza na transmissão da mensagem e o estabelecimento de relações terapêuticas entre os trabalhadores
e usuários.³ Para se obter uma qualidade satisfatória de segurança do paciente, o profissional precisa realizar
mudanças de atitude, onde o mesmo consiga ouvir, entender, abranger e identificar necessidades ao seu
paciente. Quando a equipe trabalha de forma efetiva, tendo uma boa comunicação de forma clara e precisa,
são evitadas as falhas, contribuindo para uma maior segurança ao evitar erros e melhorar a qualidade do
atendimento, fazendo com que a assistência prestada não resulte em danos ao paciente.

CONCLUSÃO
Tendo como base o presente trabalho, conclui-se que a equipe de profissionais de saúde deve ser
unida para que possa trabalhar como unidade dentro do local de trabalho, para assim fazerem a diferença
aos poucos, tendo como ênfase a melhora diária na comunicação, refletindo positivamente na qualidade dos
serviços e na segurança do paciente.
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Resumo 40

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
ACERCA DA SÍFILIS: REVISÃO DE LITERATURA
Soccol KLSS¹*, Santos NO1, Costenaro RGS1, Almeida APG2, Mello DGS2, Silva RR2

Palavras-chave: Enfermagem; Saúde pública; Doenças sexualmente transmissíveis; Prevenção primária.

INTRODUÇÃO
As infecções sexualmente transmissíveis (IST) atualmente são consideradas como um problema
de saúde pública devido ao impacto que causam na qualidade de vida das pessoas acometidas.1 Além disso,
também interferem nas relações pessoais, sociais e familiares.2 Dentre as IST que vem gerando preocupação
destaca-se a sífilis, que é uma doença que acomete a humanidade desde o século XV, porém continua sendo
um problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. É uma doença
infecciosa crônica, causada pelo Treponema pallidum, com transmissão predominantemente sexual, podendo
ocorrer por via transplacentária, causando grande morbidade na vida intrauterina com consequências
negativas para o bebê durante a gestação.3 Já a sífilis congênita (SC) é um grave problema de saúde pública
no Brasil, sendo causa de óbito fetal e outras complicações perinatais, além de ser um bom indicador de
qualidade do pré-natal.4 Diante da importância dessa temática objetivou-se conhecer a produção científica
da enfermagem acerca da sífilis.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um revisão de literatura realizada por meio de um levantamento de artigos científicos
na Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), no período de julho de 2018,
utilizando as seguintes palavras: sífilis e enfermagem. Utilizou-se como recorte temporal o período dos
últimos cinco anos com o intuito de abranger as publicações mais atuais. Os idiomas selecionados foram
inglês, português ou espanhol. Utilizou-se como critérios de inclusão: artigos online, gratuitos e com texto
completo disponível, e que respondessem ao objetivo da temática. A partir da busca realizada com os
descritores foram encontrados 10 estudos. Por fim, utilizou-se para essa revisão 5 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os estudos mostram que os jovens não sabem como adquirem a doença e outras IST, o que aponta
para a necessidade da enfermagem abordar temas relacionados ao cuidado em saúde.5 Além disso, as
gestantes e os seus companheiros apresentam um conhecimento superficial da sífilis e não compreendem
o que significa uma doença congênita, fato esse que evidencia a falta de informação.3 Ainda, os estudos
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mostram que a alta prevalência de sífilis está associada ao estado civil, principalmente relacionado às
mulheres que não têm parceiros fixos, ao uso de drogas ilícitas e o consumo das drogas antes das relações
sexuais.6 O tratamento inadequado das gestantes e a falta de tratamento dos parceiros faz com que ocorra
um aumento de casos notificados de sífilis congênita.7 Outro estudo demonstrou que enfermeiros de
Estratégias de Saúde da Família embora apresentem uma percepção ampla acerca dos aspectos relativos à
adesão ao tratamento dos parceiros das mulheres com sífilis, ainda precisam aprimorar o seu conhecimento
científico e prático para desenvolver atividades que sejam eficazes aos parceiros sexuais com sífilis.8 Nesse
sentido, observa-se que ainda há fragilidades na assistência à saúde, bem como na educação em saúde a
serem trabalhadas com as mulheres e seus companheiros. Observa-se a necessidade da disseminação de
mais informações acerca da transmissão de IST e de métodos de prevenção dessas doenças. Evidenciou-se a
necessidade de mais estudos que venham a fortalecer o conhecimento da enfermagem.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que há a necessidade de ações de enfermagem direcionadas para a
promoção da saúde e prevenção de doenças, principalmente em adolescentes, haja visto que o conhecimento
acerca da sífilis ainda é insuficiente. Torna-se importante a educação permanente dos profissionais de
enfermagem frente a dificuldade na abordagem dos companheiros das mulheres com sífilis para evitar que
haja a recontaminação. Ressalta-se também, a importância de um pré-natal que ocorra logo nas primeiras
semanas de gestação. Ainda, torna-se necessário o desenvolvimento de mais pesquisas e estudos acerca
dessa temática que apontem quais os cuidados necessários às mulheres e aos seus companheiros.
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Resumo 41

COBERTURAS NÃO ADERENTES EM
FERIDAS: UMA EXPERIÊNCIA NA APS
Rosa JS¹, Rech RS²

Palavras-chave: Curativos; Feridas; Coberturas especiais; Atenção Primária à Saúde.

INTRODUÇÃO
A pele, um tecido e o maior órgão do corpo humano, exerce diversas funções no organismo de
um indivíduo. Protege atuando como barreira a agentes externos, promove regulação térmica e equilíbrio
eletrolítico, possui algumas funções antimicrobianas, antioxidantes e hormonais, detecta e transmite
estímulos, dentre outras funções essenciais. É formada basicamente por três camadas: derme, epiderme
e hipoderme, que contém diversas estruturas e anexos importantes para sua organização, manutenção e
cicatrização.1 De forma geral, lesão de pele ou ferida é o rompimento de uma ou mais destas estruturas,
devendo ser avaliada sua etiologia, grau de comprometimento e evolução. No cuidado às pessoas com lesões
de pele na Atenção Primária à Saúde (APS), compete ao Enfermeiro prestar atendimento de forma integral,
atuando em equipe multiprofissional, realizar diagnóstico e prescrição de enfermagem, acompanhar sua
evolução e elaborar um projeto de cuidado global prevenindo agravos, promovendo saúde e fortalecendo
vínculos com foco no cuidado, exercendo assim a Sistematização de Enfermagem.2,3

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência. Este estudo surgiu
da iniciativa das enfermeiras de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região metropolitana de Porto
Alegre/RS, diante do recebimento de novos curativos especiais pela Secretaria Municipal de Saúde para sua
avaliação, de forma a relatar os benefícios de seu uso em feridas na APS. Dentre os materiais recebidos,
optou-se então por abordar as experiências vivenciadas no uso de coberturas primárias não aderentes no
tratamento de feridas, entre os meses de maio a setembro do ano de 2018, convergindo teoria e prática
assistencial de Enfermagem. Neste período, dois pacientes preencheram os critérios do estudo (feridas em
fase de granulação) e aceitaram participar do mesmo, sendo acompanhados diariamente com registros por
meio de fotos digitais ao longo do tratamento, podendo assim comparar a evolução de cada lesão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Definidos como meios terapêuticos que abrangem limpeza e aplicação de materiais nas feridas com
a proposta de melhorá-las, os curativos possuem algumas especificidades e classificam-se em passivos, com
1
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princípios ativos, inteligentes ou biológicos.4 A realidade de trabalhar com coberturas especiais na APS iniciou
no município em 2016 e necessitou dispor não apenas de estudos e recursos financeiros para a compra de
novos materiais, mas também de capacitação técnica para seu uso de forma adequada. Dentre as coberturas
implantadas inicialmente – Hidrocolóide, Hidrogel e Alginato de Cálcio – verificou-se um grande “porém” no
processo de cicatrização: conseguíamos promover desbridamentos das necroses de coagulação e liquefação,
protegíamos a pele de nossos pacientes, mas não dispúnhamos de materiais adequados para fazer uso nas
fazes cicatriciais de granulação e remodelação. A partir de então, a aquisição de novas coberturas começou
a ser avaliada. Conforme o Ministério da Saúde, a prevalência do Diabetes Mellitus associado à dislipidemia
e à Hipertensão Arterial e suas complicações como lesões de pele, vem aumentando ao longo dos anos,
sendo um problema de Saúde Pública sensível à APS. 5 Lesões vasculares e complicações de pé diabético são
demandas frequentes na sala de curativos da UBS, que atende uma população média de 28.000 usuários.
Diante disto, as lesões de dois usuários do sexo masculino (C.P.L., 52 anos – pé diabético
com amputação de hálux; e G.V., 77 anos – lesão arterial em membro inferior) foram acompanhadas
pelas enfermeiras da unidade, desde o processo necrótico até a fase de granulação. Nesta última, após
a limpeza da ferida com solução fisiológica 0,9%, foram utilizados curativos passivos como cobertura
primária – respectivamente tela de silicone e gaze não aderente -, associados a ácidos graxos essenciais e,
posteriormente, ocluindo com cobertura secundária de gaze que, ao longo do tratamento possibilitou a
redução das trocas de curativos em intervalos de 1 para até 2 dias. Ambas coberturas passivas possibilitaram
uma melhor organização dos novos tecidos, mantendo o aquecimento ideal para a cicatrização, diminuindo
progressivamente a área das lesões.
No paciente G.V. foi possível promover a cicatrização total da ferida em 3 meses e o paciente C.P.L.
segue em acompanhamento com boa evolução, em fase de contração da ferida e retração de bordas. Cabe
ressaltar a importância destas coberturas primárias permitirem a realização de curativos atraumáticos, tendo
em vista intensa neovascularização característica da granulação, afim de não retardar o processo, empenho
e cuidado com este tecido novo que está se reorganizando. A aceitação por parte dos pacientes, o conforto e
a redução da dor foram diferenciais percebidos ao longo destes 4 meses de acompanhamento. Outro ponto
positivo do uso de coberturas especiais foi a praticidade do seu uso e a rápida evolução da característica das
lesões, o que permitiu agilizar os atendimentos e desafogar serviço de saúde a longo prazo, tendo em vista
a periodicidade de realização dos curativos. A enfermagem, por meio da avaliação e prescrição adequada
das coberturas na realização de curativos, cuidados e orientações de saúde, contribui positivamente na
melhoria das lesões de pele e da qualidade de vida do usuário, atuando de forma eficaz para sua recuperação,
prevenção de novas lesões e complicações, assim como promoção de sua saúde integral.

CONCLUSÃO
O uso do curativo primário de tela de silicone e da gaze não aderente como coberturas não aderentes
mostraram-se bastante eficazes no tratamento de lesões em fases proliferativa e de remodelação. Ambos
permitiram o bom acompanhamento visual das feridas; facilidade de passagem do exsudato para a cobertura
secundária, mantendo a temperatura ideal da lesão, permitindo trocas gasosas e protegendo as bordas e pele
adjacente de maceração; substituição do curativo de forma atraumática, promovendo proteção e integridade
da pele jovem em processo de cicatrização e garantindo meios necessários para a boa evolução das lesões.
As duas coberturas mostraram-se fáceis de aplicar e são disponibilizadas em diversos tamanhos, podendo
ser também recortadas para um melhor aproveitamento, no entanto devido ao tempo de permanência da
tela de silicone na ferida poder ser de até 14 dias, esta apresentou melhor relação custo/benefício do que a
gaze não aderente, que necessitou ser trocada diariamente ou no máximo a cada 2 dias por ressecar e aderir
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mais à ferida. Foi evidenciada a satisfação dos usuários com relação ao conforto, redução da frequência
de realização dos curativos e tempo de progressão das lesões. A vivência dos cuidados com feridas como
enfermeiras de UBS nos faz refletir o quão importante é dispor de curativos especiais, próprios para cada
fase cicatricial, na APS visando à promoção do cuidado ao usuário com qualidade e equidade.
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DESAFIOS DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO
EM UMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA: REFLEXÃO
Soccol KLS¹, Marchiori MRCT¹, Canabarro JL2, Almeida APG3, Dann MF3

Palavras-chave: Saúde coletiva; Acolhimento; Enfermagem; Serviços de saúde.

INTRODUÇÃO
O acolhimento na Saúde da Família nos faz refletir acerca da estruturação da Estratégia de Saúde
da Família (ESF), na qual tem como propósito ser a porta de entrada no SUS e realizar uma aproximação
com a vida das pessoas em seu território, bem como preza o estabelecimento de vínculo. Acolher significa
atender bem os usuários e, para isso, é necessária uma escuta qualificada acerca dos problemas de saúde das
pessoas.1 O acolhimento é uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização que leva em consideração
a tecnologia das relações e proporciona a efetivação do vínculo e o conhecimento sobre as reais necessidades
de saúde da população.2 O acolhimento, quando mediado por uma escuta qualificada, é essencial no que tange
a identificação de riscos e vulnerabilidade, permite estabelecer fluxos que facilitam o processo de trabalho e
direciona para outros pontos de atenção na rede de serviços de saúde, com vistas à integralidade do cuidado.1
Tendo em vista que o enfermeiro, sendo um dos integrantes da equipe que atuam na ESF, e de acordo com
a sua formação, deve realizar o acolhimento. Nesse sentido, esse estudo tem como objetivo refletir sobre os
desafios do enfermeiro no acolhimento aos usuários em um núcleo de Estratégia de Saúde da Família.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo de reflexão que surgiu a partir das vivências das enfermeiras durante o
processo de trabalho e das observações realizadas durante os acolhimentos de enfermagem realizados em
uma Estratégia de Saúde da Família. A ESF que proporcionou essa reflexão está localizada em um município da
região central do Rio Grande do Sul. As vivências ocorreram no período de fevereiro a agosto do ano de 2018.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para que o acolhimento seja efetivo deve levar em consideração as relações humanas, que são a
centralidade da prática de enfermagem, tendo como objeto do cuidado a pessoa e não a doença.3 Nesse
sentido, um dos desafios está no estabelecimento de uma relação com o usuário no qual esse se sinta a
vontade para expressar sobre suas necessidades de saúde. O estabelecimento de vínculo deve ser seguido
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por uma escuta qualificada e comprometida com a resolução dos problemas de saúde dos usuários. A escuta
do enfermeiro é essencial para a satisfação das necessidades e como consequência, na consolidação do
acolhimento.4 O ato de escutar é uma tarefa difícil para as pessoas de um modo geral, não somente para
a equipe de enfermagem, pois para realizá-la é preciso ter disponibilidade para essa ação, o que exige do
profissional refletir sobre o seu modo de pensar e suspender seus pressupostos.5
Conhecer o contexto de vida dos usuários proporciona o estabelecimento do vínculo com esse,
com sua família e com a comunidade, o que nem sempre é possível devido ao excesso na demanda de
atendimentos e à falta de tempo do enfermeiro para realizar as visitas domiciliares no território adscrito.
Outro desafio consiste em ter um local apropriado para o acolhimento, pois os espaços nos serviços de
saúde, por vezes, são compartilhados para a realização de procedimentos técnicos, o que faz com que o
acolhimento tenha que ser breve e inconsistente, não permitindo que o enfermeiro desenvolva uma escuta
terapêutica adequada e nem que o usuário expresse sobre suas necessidades. Além disso, há deficiência na
quantidade de profissionais que atuam na equipe, o que faz com que os atendimentos/acolhimentos tenham
que ser breves para dar conta da demanda.
Embora os usuários compreendam que o número de profissionais é insuficiente, eles identificam que há
falta de tempo dos profissionais desenvolverem o ato de escutar.5 Percebe-se também como desafio a abordagem
com vistas à promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco somente a resolução do problema
atual, e deste modo com uma assistência centrada na doença e não no cuidado holístico. O acolhimento deveria
ser visto como uma estratégia para atender as necessidades de saúde dos usuários que pertencem ao território
de atuação, de estabelecimento de vínculo e de desenvolvimento de um cuidado integral e singular levando em
consideração o contexto de vida dos usuários. No entanto, essa tecnologia leve não vem sendo resolutiva devido
às tantas dificuldades existentes no processo de trabalho do enfermeiro.

CONCLUSÃO
Conclui-se que, o acolhimento embora seja realizado com o uso de tecnologias leves, ainda possui
muitos desafios a serem superados para atender as necessidades de saúde dos usuários. Necessita de uma
atenção especial de todos os integrantes da equipe e, especialmente da gestão que deveria proporcionar
uma estrutura física e dimensionamento de pessoal adequados para o desenvolvimento do processo de
trabalho. Além disso, muitas dúvidas, anseios, medos e necessidades de saúde dos usuários poderiam ser
resolvidos durante o acolhimento. O trabalho do enfermeiro ainda é centrado no modelo tecnoassistencial,
sendo pouco focado na promoção da saúde e prevenção de doenças.
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EDUCANDO ADOLESCENTES PARA
A PROMOÇÃO DA SAÚDE: CONTRIBUIÇÕES
DA ENFERMAGEM
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INTRODUÇÃO
A educação em saúde se insere no contexto da atuação da enfermagem como meio para o
estabelecimento de uma relação dialógico-reflexiva entre enfermeiro e cliente, assegurando a manutenção
da saúde por meio da sensibilização sobre sua situação de saúde e percepção de auto-cuidado.1 Este estudo
se justifica visto que processos de educação em saúde favorecem o empoderamento e a autonomia, de
forma que o sujeito seja protagonista de sua saúde. Visto que os participantes solicitaram o que gostariam de
saber sobre sua saúde, entende-se que o estudo tem potência para educar de forma dialógica e horizontal,
desmitificando a verticalidade do processo, na lógica de que o profissional é quem sabe o que a comunidade
precisa aprender. Acolher e escutar os adolescentes, é uma das estratégias necessárias para a promoção
da saúde, pois nessa fase eles passam por mudanças significativas em seu meio social e pessoal. O apoio
da família, escola e profissionais da saúde, em geral, podem transformar atitudes deste adolescente para
que ele busque hábitos mais saudáveis.2 O objetivo desta pesquisa foi identificar dúvidas e inquietações do
adolescente acerca da sua saúde, e socializar e educar por meio de uma rede social.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. A coleta de dados foi feita
no primeiro semestre de 2018, junto a estudantes de quatro escolas do ensino fundamental, por meio de
um formulário com o seguinte questionamento: ‘O que você quer saber sobre sua saúde? Faça até três
perguntas sobre suas dúvidas ou inquietações sobre saúde’. As escolas situam-se na região noroeste do Rio
Grande do Sul. A verificação dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo. Foi discutido junto a eles
a forma que gostariam de receber as respostas (em forma de textos, gravuras, alertas, desenhos) e, se por
meio de oficinas ou de rede social, sendo esta última a escolhida, portanto, como rede de referência, decidiuse pelo Instagram. A pesquisa respeitou todos os preceitos estabelecidos na Resolução 466/12.3
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Participaram do estudo 46 adolescentes de um universo de 112 alunos, sendo que três estudantes
não participaram devido a não aceitação dos pais, e outros não quiseram participar ou não estavam
presentes no momento da coleta de dados. As indagações dos alunos foram organizadas em cinco temas
prevalentes, a saber, respectivamente: doença, saúde sexual, dores em geral, alimentação e exercícios, e
outros em menor frequência que envolveram primeiros socorros, medicamentos, higiene, vacinas, entre
outros de acordo com a frequência das perguntas feitas pelos estudantes. No tocante ao tema doença,
identificaram-se 45 perguntas. Questionamentos a cerca de câncer foram mais recorrentes, “Como
acontece o câncer de pele?”, “É verdade que nascemos com câncer?”, “Como começa o câncer?”, “Todos
os tipos de câncer têm cura?”, e “Como o câncer evolui?”. Esta doença é uma preocupação constante
devido a sua incidência no Brasil4 onde o câncer de pele não melanoma é o câncer mais frequente. O
segundo tema que foi mais levantado foi relacionado à saúde sexual, com 24 perguntas. Com referência
ao tema, questionamentos sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) foram os mais levantados,
“O que são IST’s?” “O que é sífilis? Tem cura?”, “É possível nascer com AIDS?”, “O que é gonorreia?” e
“O que é hepatite B, quais os sintomas, tem cura?”. Em concordância com esta pesquisa, outros estudos
também levantam essas questões informando que as escolas em parceria com profissionais da saúde são
importantes na construção do comportamento sexual dos indivíduos.5 O terceiro tema questionado foi
em relação às dores em geral, apresentando 19 perguntas. O questionamento mais frequente foi “Por
que eu tenho dores de cabeça diariamente?” seguido de “Por que as mulheres sentem cólicas?” e “O que
causa a cólica na mulher?”, outras perguntas foram “Dor no peito seguidamente quer dizer o que?”, “O
que pode ser uma dor intensa nas costas?” e “É normal sentir dor após fazer exercícios?”. Com referência
a isto, a cefaleia é um quadro clínico que acomete muitos adolescentes “podendo causar um impacto
substancial para a saúde física e mental, principalmente no sexo feminino”.6
Como quarto tema a destacar tem-se a alimentação e exercícios, apresentando um total de 11
questionamentos. As perguntas mais frequentes foram “Ficar muitos dias sem comer pode prejudicar
a saúde?”, “Tentar emagrecer aos 13 anos faz bem ou mal?”, “Não sentir fome pode ser uma doença?”
“Sentir fome toda hora pode ser algo?”, “Quais os alimentos que fazem bem? E quais fazem mal?”
e “Quantas vezes num dia devo fazer exercícios?”. Observa-se que muitos jovens têm preocupações
com alimentação saudável, bem como práticas de exercícios regulares, estando em concordância com
outro estudo em que os adolescentes, após realização de educação em saúde, foram sensibilizados
a seguir uma alimentação mais rica e saudável, bem como práticas de exercícios regulares.7 Como
quinto tópico a ser discutido tem-se questionamentos diversificados que foram levantados em menor
frequência somando um total de 11 perguntas. As perguntas mais recorrentes foram sobre primeiros
socorros, sendo elas “Como salvar alguém engasgado?”, “O que fazer quando a pessoa tem um ataque
cardíaco?”, “O que fazer em caso de queimaduras?” e “O que devemos fazer quando a pessoa entra em
coma alcoólico?”.
A prática de educação em saúde de forma continuada, em primeiros socorros tem significativa
importância para que se tenha cidadãos capacitados a realizar um suporte básico de vida com qualidade.8
Para disponibilizar as respostas de tais questionamentos e socializar com os estudantes, foi elaborada
uma página no Instagram intitulada ‘Educação em Saúde’. A internet exerce forte influência sobre os
adolescentes, como um meio de propagação de informações, pela facilidade de acesso, baixo custo e formas
atrativas de comunicação, tais como o uso de bate-papo, a interação entre grupos criados e a visualização
e compartilhamento de vídeos e fotos.9 As redes sociais podem potencializar o ensino-aprendizagem, visto
que a troca de informações é muito rápida e sem barreiras geográficas.
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CONCLUSÃO
Tendo como base o presente trabalho, vê-se que os adolescentes estão cada vez mais interessados
em assuntos prevalentes nas mídias, com certa preocupação com a saúde, corpo e mente. Muitos estudantes
não participaram da pesquisa, situação que pode demonstrar que ainda não há abertura, confiança entre
os profissionais, professores e estudantes, uma lacuna importante que devemos construir e fortalecer. A
implementação da informática para promoção de saúde pode se tornar um método de disseminação da
informação, de orientações sobre a prevenção de agravos e promoção da saúde, empoderando o jovem no
seu cotidiano.
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CRITÉRIOS DE ADMISSÃO NA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA
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INTRODUÇÃO
A Unidade de Terapia Intensiva é um setor hospitalar indicado para prestar assistência aos
pacientes com doenças agudizadas, que podem ser reversíveis ou recuperáveis, e assim é considerado como
um ambiente de alta complexidade devido à mesma ofertar assistência especializada por meio de recursos
tecnológicos.1 Portanto, a carência de leitos especializados nesses cuidados e a escassez de recursos
tecnológicos e profissionais diante da grande demanda de pacientes é uma das principais causas limitadoras
para as admissões nesses setores. Neste sentido, torna-se necessário e de suma importância padronizar e
avaliar os critérios para admitir o paciente na UTI. Neste interim, cabe ao enfermeiro ponderar e analisar
as necessidades de cada paciente de maneira integrada e contínua, concomitantemente com a equipe de
saúde, visando que este processo admissional seja realizado de forma adequada e que possa atender as
particularidades de cada paciente holisticamente. O objetivo deste estudo é relatar a experiência vivenciada
relacionada aos critérios de admissão de pacientes em uma Unidade de Terapia Intensiva, na Atenção terciária
em saúde em um hospital universitário da região metropolitana do Rio Grande do Sul.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, vivenciado por enfermeiros no ano
de 2017 durante uma semana na unidade de terapia intensiva adulto, onde este possui assistência de média
e alta complexidade, com 20 leitos, sendo 10 leitos para pacientes com comprometimentos cardiológicos e
cirúrgicos e o restante para pacientes acometidos com moléstias clínicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante da vivência percebeu-se que os pacientes são admitidos na unidade de terapia intensiva adulta
devido à instabilidade do quadro clínico e cirúrgico, onde os pacientes que necessitam de cuidados específicos
da equipe de saúde e de monitorização frequente, apresentam maiores critérios para a admissão. No entanto,
1
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essa admissão está atrelada a uma lista de espera, onde, na maioria das vezes, a liberação de um leito pode ou
não ser para beneficiar aquele que se encontra mais instável na lista de espera. A questão de identificar quem
realmente precisa de suporte avançado em uma unidade de terapia intensiva, diante de uma lista de espera,
é ainda mais complexa. Com relação à admissão, diversos modelos já existentes devem ser considerados,
como de diagnóstico, de parâmetros objetivos, e o modelo de priorização. Contudo, percebe-se que o modelo
adotado pela instituição é de priorização do internamento na UTI adulto, pois os pacientes foram selecionados
segundo suas necessidades. A primeira prioridade está relacionada com o quadro clínico do paciente, pois a
gravidade e a instabilidade demandam cuidados de terapia intensiva e monitoração contínua que não podem
ser providas fora de ambiente de UTI. Assim, o risco de óbito torna-se um critério de seleção mesmo sendo o
primeiro paciente da lista de espera. A segunda prioridade está relacionada com a necessidade de monitoração
contínua em virtude de possíveis instabilidades, que demandem intervenção imediata. Mais precisamente, são
pacientes com doenças classificadas como graves e potencialmente fatais. A terceira prioridade aborda os
pacientes críticos, mas que têm possibilidade reduzida de sobrevida pela doença de base ou natureza da sua
doença aguda. Assim, pacientes considerados terminais são excluídos desta prioridade. A última prioridade
é relacionada com casos que podem ser resolvidos nas unidades intermediárias ou que não demandem de
intervenções imediatas. Contudo, observou-se a partir da vivência que alguns pacientes considerados prioridade
4 são admitidos na UTI adulto por segurança e solicitação médica. Um dos casos vivenciados foi de um paciente
em fase terminal, onde o mesmo necessitava apenas de cuidados paliativos, como a proporção de alívio da dor,
conforto e descanso. A questão de como alocar o paciente na UTI também não é fácil de responder e depende
de muitos fatores, que variam entre as diferentes instituições e incluem a disponibilidade de profissionais,
além de outras considerações.2 Essa afirmativa foi vivenciada pela influência do profissional enfermeiro na
avaliação e execução no processo de seleção dos possíveis pacientes a serem recepcionados na UTI, onde
precisa dimensionar o pessoal, atentar-se à disponibilidade de materiais e equipamentos que por vezes, pode
estar indisponível, e impossibilita receber o paciente.

CONCLUSÃO
Conclui-se que o julgamento técnico-científico acerca da seleção e recusa de vagas para admissão
de pacientes na UTI é, além de complexa, muito desafiadora para qualquer profissional do setor. Mais
precisamente, a decisão de admitir para a UTI é uma complexa prática diária, que pode ser muito pesada
em tempos de demanda elevada. Além disso, essa vivência demonstrou que nem tudo que a literatura
preconiza pode ser utilizado na prática clínica, pois independentemente das orientações e dos critérios de
admissão, os profissionais devem levar em conta as políticas locais do hospital. Espera-se que a vivência
deste estudo sobre os critérios de admissão de pacientes na UTI possa influenciar outros profissionais a
buscarem estratégias ou métodos que possam contribuir de maneira significativa para o entendimento e
esclarecimento das particularidades referentes a estes critérios.
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Resumo 45

REPERCUSSÕES DA ESTOMIZAÇÃO NO
PROCESSO DE VIVER DA PESSOA COM ESTOMIA
Gomes GC1, Gomes LC*2, Mota MS1, Santos FL1, Lima LDG1, Hirsch CD1

Palavras-chave: Ostomia; Impacto psicossocial; Adaptação; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
A cirurgia para a confecção de um estoma impõe ao paciente uma importante alteração corporal
podendo causar modificações na sua vida e na sua autoimagem. A dependência da bolsa coletora, a perda do
controle dos esfíncteres e corpos marcados por cicatrizes cirúrgicas, a depressão, dificuldade de adaptação e
convívio com a sociedade são aspectos vivenciados por portadores de estomias.1 A confecção de um estoma
no abdômen permitindo a saída de fezes ou urina desorganiza tanto a estrutura física como a psicológica
do paciente, comprometendo seu processo de viver. Mesmo que inaparente sob as vestes, a presença
do estoma modifica a forma como o estomizado percebe-se, causando-lhe certo estranhamento.2 Nesse
contexto, objetivou-se conhecer as repercussões da estomização no processo de viver de pesssoas com
estomias.

MATERIAL E MÉTODOS
Realizou-se pesquisa descritiva, exploratória de cunho qualitativo. Foi realizado em um Serviço
de Estomaterapia de um hospital universitário do sul do país, com oito pessoas com estomias atendidas
no setor. Os dados foram coletados por entrevistas semiestruturadas e analisados pela Análise Temática.
Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa envolvendo seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O fato da estomia representar a diferença entre viver e morrer é impactante no sentido de que se
percebem sem opção. Evidenciou-se que a cirurgia ocorre para evitar sua morte. Apresentam-se abatidos,
revoltados, tristes e com dúvidas e buscam manter a estomização em segredo. Preocupam-se com a aquisição
dos recursos para seu autocuidado. Podem apresentar complicações e vivenciar situações constrangedoras
relativas à estomia. No entanto, após adaptados, percebem que é possível viver com a estomia, recuperando
a alegria. Estudo revela que o viver de um estomizado é algo difícil, suscitando-lhe sentimentos de incerteza
quanto ao presente e ao futuro e suas próprias perspectivas de vida. Após a cirurgia este apresenta vicissitudes
associadas às dimensões físicas, psicológicas e sociais, solicitando atenção contínua.3
A bolsa coletora é identificada pelo estomizado como um elemento revelador da sua condição, pois
representa a extensão do seu corpo. Uma vez fixada ao seu estoma permite a materialização da vivência
1 Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande – Rio Grande _ RS.
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da alteração corporal, podendo causar-lhe sofrimento e angústia. O uso da bolsa coletora representa a
mutilação sofrida, apresentando uma relação direta com a perda da capacidade produtiva, dotando seu
usuário de estigma social.4 Após o primeiro impacto, verifica-se a preocupação do paciente na aquisição dos
recursos que dão sustentação ao seu autocuidado, pois são materiais de difícil acesso no mercado, caros e de
distribuição limitada pela Secretaria Estadual da Saúde. O paciente preocupa-se em ficar sem material, pois
os mesmos são essenciais para a manutenção de sua qualidade de vida, sendo sua falta motivo de estresse
e comprometimento do seu viver. Verificou-se que, apesar do entendimento de que a cirurgia possibilitou
a continuidade de sua vida e a necessidade de adaptar-se a esse novo modo de viver o paciente espera a
reversão da estomia.

CONCLUSÃO
Conclui-se que a estomização provoca forte impacto no processo de viver da pessoa com estomia.
No entanto, essas são capazes de (re)significar o seu viver. Destaca-se o papel da enfermagem habilitandoos para seu autocuidado, constituindo sua rede de apoio social, auxiliando-os a tornarem-se autônomos no
seu viver.
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Resumo 46

O ENSINO DO AUTOCUIDADO COMO
ESTRATÉGIA DE (RE)INSERÇÃO SOCIAL
DA PESSOA COM ESTOMIA
Gomes GC1, Gomes LC*2, Mota MS1, Santos FL3, Lima LDG4, Hirsch CD1

Palavras-chave: Enfermagem; Estomia; Autocuidado.

INTRODUÇÃO
Tornar-se pessoa com estomia exige o enfrentamento de mudanças que poderão repercutir no
estilo de vida, conceito e imagem corporal. Dificuldades de adaptação às novas demandas de cuidado,
limitações cognitivas e dificuldades emocionais pelo medo da discriminação social, podem ser geradoras
de sentimentos e desejos contraditórios a respeito de sua nova forma de viver, tornando a condição de
estomizado uma fonte de sofrimento e vergonha, sendo motivo de afastamento do convívio social.1 Como
parte do processo de aceitação, é importante saber cuidar-se, além de preparar-se para enfrentar situações
adversas. O desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos que propiciem o autocuidado contribui
para o retorno da pessoa com estomia às atividades diárias de forma segura, permitindo a interação social e
um viver autônomo. Nesse contexto, objetivou-se apresentar o ensino do autocuidado como estratégia de
(re)inserção social da pessoa com estomia.

MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa realizada no Serviço de Estomaterapia
de um Hospital Universitário do Sul do Brasil com 27 pessoas com estomias definitivas por câncer. Os dados
foram coletados por meio de entrevista e submetidos à Análise de Conteúdo. O projeto foi submetido ao
Comitê de Ética.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao ser realizada a cirurgia de estomização a pessoa passa a depender de uma bolsa coletora. O
autoisolamento é comum. Evitar a interação com a sociedade visto a sua nova condição pode surgir pela
vergonha de que o estoma ou a bolsa coletora sejam evidenciados ou que algum evento adverso como o
vazamento ou que os gazes inflem a bolsa coletora podem ser motivo para a autoexclusão.2 O conhecimento
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sobre o autocuidado mostra-se a base da (re)inserção segura e plena dessas pessoas. O uso da bolsa coletora
aderida ao abdômen precisa ser aprendido havendo, assim, a necessidade de orientações que preparem a
pessoa para lidar com as demandas de cuidado com o estoma e, progressivamente, a aquisição de habilidades
para que consiga autocuidar-se, tornando-se independente.
Durante o período de internação é possível aprender os cuidados que necessitarão realizar no
domicílio a partir das orientações recebidas pelo enfermeiro. Verificou-se que a autonomia é um dos fatores
que facilitam a (re)inserção desses na sociedade de forma plena, conhecendo e adaptando-as a sua própria
realidade, possibilitando uma (re)inserção com mais confiança e segurança. O aprendizado do uso de novas
tecnologias que facilitem o autocuidado pode aumentar a qualidade de vida da pessoa com estomia e
promover sua autoestima, repercutindo positivamente no seu processo de (re)inserção social. Tal processo
é individual e pode ser lento.
Entretanto, o consolidar-se como pessoa com estomia, pode se estabelecer uma relação positiva
com seu corpo e a bolsa coletora, firmando rotinas diárias, aprendendo novas tecnologias e desenvolvendo
habilidades de cuidados que adquirem um significado importante no seu cotidiano, facilitando sua (re)
inserção social com mais confiança e segurança, visto que se permite continuar vivendo com qualidade de
vida. Assim, pode atuar como partícipe do cuidado, decidir, optar e escolher o melhor para si; condição que
vai além de mero receptor de conhecimentos, gerando significativa autonomia nesse processo, de modo a
reunir condições de implementar o cuidado nos seus espaços de vida comum.3

CONCLUSÃO
Concluiu-se que o processo de (re)inserção social da pessoa com estomia após a cirurgia é complexo
e carregado de subjetividades. É necessário que o enfermeiro estabeleça ações terapêuticas de enfermagem
eficazes e eficientes, contribuindo para a promoção e reabilitação da saúde deste, auxiliando-o na aquisição
de sua autonomia e independência, subsidiando sua inserção social.
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Resumo 47

USO DA VIA SUBCUTÂNEA E HIPODERMÓCLISE
PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÕES
OU INFUSÕES: ESCLARECENDO CONCEITOS
E REVISITANDO A TÉCNICA
Souza LP¹, Bueno IS¹, Cauduro LB¹, Santos MN¹

Palavras-chave: Hipodermóclise; Enfermagem; Cuidados Paliativos; Vias de Administração de Medicamentos; Hidratação.

INTRODUÇÃO
O uso da via subcutânea (SC) para aplicação de medicamentos ou infusão de soluções encontra
amplo respaldo na literatura, principalmente na área da Geriatria e dos Cuidados Paliativos. Entretanto, no
Brasil, essa prática é pouco valorizada e nem sempre ensinada rotineiramente nos cursos de graduação da
área da saúde, o que faz com que ela seja subutilizada e vista com desconfiança por parte dos profissionais
assistenciais.1 Em relação à nomenclatura, há algumas controvérsias aos conceitos adotados sobre
hipodermóclise e o uso de via SC. O primeiro corresponde ao uso da via SC para infusão contínua de soluções
em volumes maiores, enquanto o segundo termo conceitua quando um determinado medicamento é
infundido em bolus ou diluído em pequeno volume.1,2 Essas técnicas são indicadas para todos os paciente
que necessitem de intervenções farmacológicas e da administração de fluídos quando há a impossibilidade
de administração pelas vias oral (VO), intravenosa (IV) e intramuscular (IM), sendo que a via IM pode estar
associada ao aumento do desconforto e sofrimento do paciente. O objetivo do presente estudo foi rever os
conceitos e apresentar as técnicas adequadas sugeridas pela literatura para o uso da via SC e hipodermóclise
em diferentes contextos assistenciais.

MATERIAL E MÉTODOS
O método adotado foi a revisão de literatura com artigos e manuais que retratassem a temática
nos últimos cinco anos. Também foram usadas informações coletadas em livros de enfermagem e
medicina disponíveis na Biblioteca Central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foram
selecionados para estruturar a presente revisão, todos os artigos disponíveis referentes ao tema, indicações,
prós e contras do procedimento, envolvendo tanto estudos com adultos, nos idiomas inglês e português.
Inicialmente foram encontrados 50 títulos sobre o tema e, destes, 20 artigos corresponderam aos critérios
de inclusão previamente estabelecidos, abordando aspectos da técnica de administração de medicamentos
por via SC e hipodermóclise.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A terapia subcutânea, também chamada de hipodermóclise, ainda é pouco discutida e utilizada.
Essa técnica consiste na administração de soluções na hipoderme, camada mais profunda da pele, cuja
vascularização é similar à que se observa nos músculos.2 A absorção de medicamentos por via subcutânea
depende dos capilares sanguíneos e linfáticos presentes nos septos da hipoderme. Além disso, o tamanho
das moléculas dos fármacos é um fator a ser considerado.1 Situações clínicas corriqueiras em que não é
possível oferecer medicamentos pela via oral: demência avançada com disfagia, pacientes com náuseas e/
ou vômitos por períodos prolongados, intolerância gástrica, obstrução intestinal, diarreia, confusão mental
e dispneia intensa constituem algumas das indicações do uso da via SC.1,2 Sua indicação mais importante
talvez seja o controle farmacológico dos sinais e sintomas inerentes ao processo de morrer (disfagia,
dor, etc.).1 Outra indicação importante é o tratamento de desidratação que não exija reposição rápida de
volume, principalmente em idosos.1-6 A via subcutânea é conceitualmente indicada para administração
de substâncias aquosas não irritantes e de volumes de até 2 ml e com locais de aplicação previamente
estabelecidos que incluam: terço médio da face lateral do braço, terço médio da face lateral da coxa e
abdome.
Entretanto, esta via vem sendo utilizada para a infusão de grande volume de fluidos, passando a
ser denominada de via hipodermóclise.3 Em pacientes acamados, os locais mais adequados são: as coxas,
o abdômen, acima da escápula e na parede anterior do tórax. Os melhores locais para punção são os
mesmos usados para aplicação de insulina, ou seja, com uma maior quantidade de tecido. Dessa forma,
indica-se a parede torácica anterior, os quadrantes abdominais (6 a 8 cm ao redor do umbigo), as laterais
das coxas, aproximadamente, 4 cm acima do joelho e 4 cm abaixo do trocanter, a área escapular posterior
e supraescapular e a face anterior e posterior do músculo deltoide.4-7 A administração de medicamentos
através da via subcutânea pode ser de forma intermitente e por infusão contínua. A técnica trata-se da
introdução de uma agulha de metal, tipo borboleta, de calibre números 21 ou 23, inserindo-se a agulha
em tecido subcutâneo e, após, fixado por um curativo transparente para que se possa visualizar a pele
circundante, a fim de se identificar sinais flogísticos posteriores à inserção.4-8 O uso de dispositivos plásticos,
como cateteres de calibre números 24 ou 22, também têm sido referenciados para uso na literatura.9 É
recomendado que após a administração de cada medicamento em bolus, que seja injetado 1ml de soro
fisiológico 0,9% para que todo o conteúdo do circuito do cateter ou do intermediário seja infundido. Essa
manobra também evita a interação medicamentosa intralúmen.1-5 É necessário documentar em prontuário
a realização do procedimento com descrição de: tipo e calibre do cateter, localização da inserção e tipo
de curativo.1,4,6 Na maior parte das vezes, a administração via subcutânea é oﬀ-label, ou seja, não consta
nas bulas das medicações. Dessa forma, há uma dificuldade para a prescrição adequada, assim como
para a diluição dos medicamentos.2-4 A literatura sugere que a dose administrada pela via subcutânea
deve ser menor do que a dose oral, pois o uso do subcutâneo implica em maior biodisponibilidade dos
medicamentos. Quanto à infusão de soluções, sabe-se que soluções isotônicas são consideradas seguras
para uso subcutâneo, assim como solução glicofisiológica.4 A infusão em bolus deve ser sempre lenta.
Para o gotejamento das infusões contínuas por ação gravitacional, recomenda-se o uso de equipos
de microgotas. O uso de bomba infusora é preconizado para infusões contínuas, impedindo que suas
concentrações plasmáticas caiam abaixo do nível terapêutico.3,4 Para administração de soluções, sugerese velocidade de infusão entre 60 e 125 ml/h.4 Recomenda-se a troca do cateter agulhado a cada cinco
dias e do cateter não-agulhado a cada onze dias.4-6 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
preconiza a troca do sítio de punção a cada 72 horas.4
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CONCLUSÃO
O uso da via SC pode promover maior autonomia e qualidade de vida para os pacientes. Se faz
necessário divulgar o uso da técnica para desfazer preconceitos e orientar uma prática coerente baseada
em evidências. Novos estudos sobre a técnica solidificarão essa prática e conscientizará os profissionais da
saúde sobre a importância da via SC.
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CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM
E ENFERMEIROS: DESENVOLVIMENTO DA
PRÁTICA CLÍNICA EM HEMODIÁLISE
Lana LD¹, Pereira CC2, Vieira LA3

Palavras-chave: Terapia intensiva; Diálise Renal; Fortalecimento institucional.

INTRODUÇÃO
A doença renal crônica (DRC) consiste em patologia de evolução progressiva e irreversível que afeta,
desproporcionalmente, os idosos, com prevalência mundial de 10 a 13%, considerada um importante problema
de saúde pública que vem aumentando em termos de incidência e prevalência.1-3 Quando a doença renal crônica
chega ao estágio terminal, o indivíduo necessita submeter-se, dentre as modalidades de terapia renal substitutiva
denominada como hemodiálise3, que proporciona a depuração do sangue através de um filtro. A hemodiálise
como uma das modalidades de tratamento, gera inúmeras alterações na rotina de vida do paciente, da família e
da comunidade, com implicações físicas, psicológicas e socioeconômicas que impactam na capacidade funcional e
qualidade de vida, principalmente em populações idosas.4,5 Esses transtornos tornam-se ainda mais impactantes
quando o paciente se encontra hospitalizado em uma unidade de terapia intensiva adulta em decorrência de outras
patologias agudizadas. Deste modo, os cuidados da equipe multiprofissional e principalmente das intervenções
de enfermagem devem ser desenvolvidos com precisão e qualidade a fim de convergir na melhora de saúde e
sobrevida do paciente. Neste contexto, os profissionais de enfermagem devem ter periodicamente capacitações
nas quais possibilitem trocas de experiência e aperfeiçoamento da assistência. O objetivo deste estudo é relatar a
partir da vivência dos organizadores enfermeiros a prática de ensino – aprendizagem em hemodiálise.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência a partir do desenvolvimento de oficinas elaboradas por quatro
enfermeiros da unidade de terapia intensiva adulta de um hospital universitário da região metropolitana
de Porto Alegre - RS, abrangendo 100% dos técnicos de enfermagem do respectivo setor. Os treinamentos
ocorreram no decorrer de 6 meses, para que todos os técnicos recebessem e participassem da proposta de
capacitação. As oficinas dividiram-se em três etapas, sendo que a primeira delas foi disponibilizada no período
de 30 dias em diferentes turnos (manhã, tarde e noite). Assim, os técnicos de enfermagem e enfermeiros
poderiam se organizar durante o respectivo mês para participar de todas as etapas da oficina. Neste primeiro
1
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ciclo da oficina, foram apresentados os aspectos conceituais sobre a doença renal aguda e crônica, etiologia,
possíveis tratamentos e condutas, bem como sinais e sintomas da patologia, associados à realidade da
Unidade. No segundo estágio, realizado no segundo mês de treinamento, os enfermeiros executaram de
forma aprofundada a temática sobre a circulação extracorpórea durante o tratamento hemodialítico por
meio do cateter de longa permanência semi-implantado, e acesso venoso definitivo.
Após a explanação, foi realizada uma atividade prática onde os técnicos de enfermagem separavam
o material necessário para uma possível passagem do cateter de longa permanência semi – implantado com
possibilidade de iniciar o tratamento. Esta parte prática foi desenvolvida em pequenos grupos com o intuito
de envolver todos os participantes. Na terceira fase, o técnico de enfermagem preparava e conhecia os
comandos da máquina, ajustando parâmetros, conhecendo as linhas, o filtro, como se faz o preenchimento
das linhas, as soluções ácidas e básicas. Em seguida, instalava-se a hemodiálise e os enfermeiros explanavam
sobre as possíveis intercorrências com a máquina e com o paciente e o que poderia ser feito de imediato. Por
fim, falava-se dos cuidados com o cateter de longa permanência semi-implantado e também com o acesso
venoso definitivo, conforme protocolo operacional padrão da instituição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os resultados, pode-se destacar a participação ativa dos técnicos de enfermagem, que além
de serem questionadores foram atores das oficinas práticas. Outro destaque é referente à troca de experiência
entre os participantes, pois todos já atuam no tratamento hemodialítico, demonstrando soluções e estratégias
dinamizadas, compreendendo a importância das dimensões econômica, social e cultural que permeiam a
vida do hospitalizado, o cuidado interdisciplinar e seus familiares. Um dos pontos negativos foi a troca de
equipamento durante o treinamento. O hospital adquiriu outro tipo de máquina, uma mais avançada para
nossas necessidades, portanto tivemos que reiniciar a terceira fase. A nova máquina apresentava comandos
diferentes e modo de montagem diferente, então reunimos a equipe nas oficinas novamente e as treinamos.

CONCLUSÃO
Consideramos que a realização das oficinas foi importante tanto para os técnicos de enfermagem
quanto para os enfermeiros e organizadores, bem como para o cuidado interdisciplinar demandado pelo
paciente hospitalizado e em tratamento hemodialítico. Acredita-se que este método de educação em saúde
ainda precisa ser melhor estruturado para que contemple não apenas cuidados de enfermagem, mas outros
profissionais da saúde que estão presentes na assistência ao paciente.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM
AO IDOSO EM FASE TERMINAL
Vieira LA¹, Dalla Lana L2, Pereira CC3

Palavras-chave: Enfermagem geriátrica; Enfermagem em cuidados paliativos; Enfermagem de cuidados paliativos na
terminalidade da vida.

INTRODUÇÃO
Estima-se que em 2025 o Brasil estará entre os países com maior número de idosos, ocupando
a sexta posição no mundo, com aproximadamente 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos.1 Esse
crescimento populacional implica em cuidados de enfermagem voltados ao idoso e seu contexto de vida e
saúde, principalmente por identificar uma expectativa de vida de 81,2 anos, conforme projeções estatísticas.2
Nesse viés, busca-se compreender quais são os cuidados de enfermagem gerontológicos nos diferentes
contextos de saúde no processo de envelhecimento. Deste modo, o objetivo deste estudo é identificar a
partir das evidências científicas, os cuidados de enfermagem ao idoso em fase terminal.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa,3 guiados por seis passos da execução do estudo. A primeira
etapa constou da formulação da questão norteadora definida como “Quais os cuidados de enfermagem ao
idoso em fase terminal?”. Na sequência, a amostragem limitou-se nas bases de dados Medline, Bdenf, IBECS
e LILACS realizada em agosto de 2018. Foram utilizados os termos enfermagem, enfermagem geriátrica,
enfermagem em cuidados paliativos, enfermagem de cuidados paliativos na terminalidade da vida com o
operador bolleano AND para a busca. Os critérios de inclusão foram: artigos de abordagem qualitativa e
quantitativa publicados online nos últimos cinco anos pertinentes à temática, nos idiomas inglês, português e
espanhol. Os de exclusão foram: teses, dissertações, vídeos, relato de caso, revisões da literatura, editoriais,
livros ou capítulos. Após finalizar a seleção, extraiu-se dados referentes à temática dados individuais de cada
publicação, a fim de atender a questão norteadora. A avaliação crítica foi por meio da leitura aprofundada
das publicações, originando a síntese dos resultados em categorias, conforme diz Bardin.4 Os dados são
apresentados de forma quantitativa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontradas 132 publicações na base de dados Medline, Bdenf, IBECS e LILACS. Foram
excluídos 25 (18,9%) por falta de disponibilidade na íntegra, 18 (13,6%) pelo tipo de estudo, 06 (4,5%) por
duplicidade e 59 (44,7%) por não focar na temática em estudo. Após leitura aprofundada, foram selecionados
24 artigos. Dos artigos selecionados, 3 (12,5%) foram publicados no ano de 2013, 6 (25%) em 2014, 5 (20,8%) no
ano 2015, 6 (25%) no ano 2016, 4 (16,7%) no ano 2017. A ausência de publicações no ano corrente demonstra
que houve decréscimo acentuado de pesquisas com enfoque no idoso em fase terminal. Essa evidência é
contraditória ao aumento da população de idosos na realidade brasileira,2 principalmente quando identificada
uma prevalência de publicações no idioma em inglês. Foram identificados 83,4% (20 artigos) em inglês, 8,3%
(2 artigos) em português e 8,3% (2 artigos) em espanhol. Dentre as 24 publicações selecionadas, 4 (16,6%)
foram na revista Cancer Nursing, 1 (4,2%) na Enf. Nefrologia, 2 (8,3%) na Nurs. Stand., 3 (12,5%) no J. Pain
Symptom Manage, 2 (8,3%) no Eur J. Cardiovas Nurs., 2 (8,3%) no Br J. Cancer, 3 (12,5%) na Rev. Esc. Enferm.
USP, 1 (4,2%) na Rev. Enferm., 2 (8,3%) no Int. J. Palliat Nurs., 1 (4,2%) no Geriatr. Nurs., 1 (4,2%) na Rev. Enferm.
UFPE, 1 (4,2%) no J. Am. Enferm. Soc., 1 (4,2%) na Oncol Nurs Forum.
Foram encontrados 34 cuidados de enfermagem, categorizados em: 10 (29,4%) avaliação, 10
(29,4%) foco no paciente, 5 (14,7%) focados na educação em saúde, 3 (8,8%) tratamento, 2 (5,9%) abordagem
multidisciplinar, 2 (5,9%) ambiente e 2 (5,9%) acompanhamento sistemático. Os resultados demonstram
que a enfermagem centra-se na avaliação do idoso de forma individualizada, não destacando o cuidado
ampliado que contempla seu contexto de vida e saúde. Nesse cuidado destacam-se a família, a sociedade,
políticas de saúde e Estatuto do idoso. Vale salientar que a abordagem multidisciplinar ainda é incipiente,
pois atualmente questiona-se sobre a interdisciplinaridade, a qual contempla o enfermeiro como articulador
e gerenciador deste grupo de profissionais.

CONCLUSÃO
Os resultados demonstram que os cuidados de enfermagem gerontológicos preconizam a avaliação
focada no idoso terminal para a identificação das necessidades, as quais levam à educação em saúde. A
abordagem multidisciplinar ainda é um tema incipiente na perspectiva do paciente terminal, principalmente
na abordagem terapêutica.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO GERONTOLÓGICO
NO IDOSO NA FASE TERMINAL
Vieira LA¹, Dalla Lana L2, Pereira CC3

Palavras-chave: Enfermagem geriátrica; Enfermagem em cuidados paliativos; Enfermagem de cuidados paliativos na
terminalidade da vida.

INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento acarreta modificações biopsicossociais nos idosos na qual impõem
aos profissionais da enfermagem desafios para proporcionar qualidade de vida ao idoso.1 O enfermeiro
assume o papel de extrema responsabilidade ao enfrentar os determinantes da saúde, articular as
políticas e promover a saúde ampliada do idoso. Entretanto, as modificações e exigências geradas pelo
envelhecimento, agregadas às políticas públicas de relevância, despertam a necessidade de compreender
o papel do enfermeiro gerontológico na terminalidade da vida. Deste modo, o objetivo deste estudo é
identificar o papel do enfermeiro gerontológico a partir de evidencias científicas.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão integrativa, baseada em Lacerda e Costenaro,2 guiada por seis passos da
execução do estudo. A primeira etapa constou da formulação da questão norteadora, definida como “Qual
o perfil do enfermeiro gerontológico ao idoso em fase terminal?”. Na sequência, a amostragem limitou-se
nas bases de dados Medline, Bdenf, IBECS e LILACS realizada em agosto de 2018. Foram utilizados os termos
enfermagem, enfermagem geriátrica, enfermagem em cuidados paliativos e enfermagem de cuidados
paliativos na terminalidade da vida com o operador bolleano AND para a busca. Os critérios de inclusão
foram: artigos de abordagem qualitativa e quantitativa publicados online nos últimos cinco anos pertinentes
a temática, nos idiomas inglês, português e espanhol. Os de exclusão foram: teses, dissertações, vídeos,
relato de caso, revisões da literatura, editoriais, livros ou capítulos. Após finalizar a seleção, extraiu-se dados
referentes à temática de dados individuais de cada publicação, afim de atender à questão norteadora. A
avaliação crítica foi por meio da leitura aprofundada das publicações, originando a síntese de forma descritiva
pautada nos dados que correspondem à questão norteadora.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontradas 132 publicações na base de dados Medline, Bdenf, IBECS e LILACS. Foram
excluídos 21 (15,9%) por falta de disponibilidade na íntegra, 20 (15,1%) pelo tipo de estudo, 06 (4,5%) por
duplicidade e 63 (47,7%) por não focar a temática em estudo. Após leitura aprofundada, foram selecionados
21 artigos. Dos artigos selecionados, 3 (14,3%) foram publicados no ano de 2013, 4 (19%) em 2014, 6 (28,6%) no
ano 2015, 5 (23,8%) no ano 2016 e 3 (14,3%) no ano 2017. Foram identificados 85,7% (18 artigos) em inglês, 9,5%
(2 artigos) em espanhol e 4,8% (1 artigo) em português.
A problemática do envelhecimento brasileiro, onde o número de pessoas com 60 anos ou mais tem
aumentado de forma considerável nos últimos anos, não corresponde ao reduzido número de publicações
na realidade do País. Dentre as 21 publicações selecionadas, 4 (19%) foram na revista Cancer Nurs., 3 (14,2%)
no J. Clin. Nurs., 3 (14,2%) na Rev. Esc. Enferm. USP, 2 (9,5%) no EUR J. Cancer Care, 2 (9,5%) no Br. J. Cancer, 1
(4,8%) na Enferm. Nefro., 1 (4,8%) no Geriatr. Nurs., 1 (4,8%) Rev Enferm., 1 (4,8%) Int. J. Palliat. Nurs., 1 (4,8%)
Nurs. Stand., 1 (4,8%) J. Pain Symptom Manege e 1 (4,8%) Palliat Support Care.
Um dos estudos destacou a avaliação periódica como perfil do enfermeiro focado nas necessidades do
idoso em fase terminal,3 contrapondo um estudo4 descreve a avaliação com precisão a partir de um instrumento
que avalia a morbidade psicológica do idoso. Acredita-se que a avaliação do idoso é uma prática assistencial do
enfermeiro e é a primeira etapa do processo de enfermagem. Complementando a avaliação identificou-se a
linguagem não verbal e verbal como ferramenta do cuidado de enfermagem,5,6 fortalecendo uma maior adesão as
orientações propostas pelo enfermeiro.7 A liderança ativa do enfermeiro em conjunto com a equipe interdisciplinar
trará o gerenciamento, planejamento e assistência com qualidade e efetividade ao idoso e familiares.1,8,9

CONCLUSÃO
Os resultados demonstram que o papel do enfermeiro é amplo, porém torna-se relevante na
equipe interdisciplinar porque exerce a função de líder ativo tanto na assistência como no planejamento e
gerenciamento. Deste modo, o perfil do enfermeiro está diretamente associado com a qualidade da prática
clínica interdisciplinar, pois leva a subsídios para a tomada de decisão coletiva e individual ao idoso em fase
terminal de vida.
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INTERNAÇÕES HOSPITALARES E
MORTALIDADE DE IDOSOS POR QUEDA:
EVOLUÇÃO NO PERÍODO 2010-2015 NO BRASIL
Cunha LA*1, Stahnke DN2, Martins RB3

Palavras-chave: Idosos; Internações hospitalares; Mortalidade; Quedas.

INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional traz mudanças no perfil epidemiológico da população, com o
aumento de doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, e a ocorrência de determinados agravos,
entre os quais, os de causa externa, especialmente as quedas.1 As quedas são uma das principais causas de
lesões e de morte entre os idosos, o que impacta na saúde pública e no aumento dos custos assistenciais,
visto que esse evento está diretamente relacionado à segurança do paciente e pode prolongar o tempo de
internação e interferir no processo de recuperação.2,3 Em pacientes hospitalizados esse incidente está entre
os principais eventos adversos a serem prevenidos nas instituições.4 Por ser um evento multifatorial, as
quedas podem ser influenciadas por múltiplas comorbidades, o uso de diferentes medicamentos, alterações
na marcha, redução da força muscular e do equilibro corporal, alterações visuais e auditivas, que corroboram
na diminuição da funcionalidade ao longo do tempo.5,6 Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo
descrever o número de internações hospitalares e a mortalidade de idosos por quedas, em pelo menos uma
causa no Brasil, no período de 2010-2015.

MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa quantitativa, descritiva com dados referentes ao número de internações hospitalares
de pessoas com 60 anos ou mais, financiadas pelo Sistema Único de Saúde, por queda em pelo menos
umas das causas classificadas pelo Código Internacional de Doenças (CID-10 W00 a W19), e o número de
óbitos por quedas em idosos no Brasil. Os dados são provenientes do Sistema de Indicadores de Saúde e
Acompanhamento de Políticas no Idoso (SISAP-idoso) da Fundação Oswaldo Cruz, com base no Sistema
de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), no Censo Demográfico de 2010 e no
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). O período investigado foram os anos de 2010-2015, em
que se utilizou o descritor ‘queda’ para a consulta ao indicador.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No Brasil houve aumento de 30,2% (n=24.567) para ambos os gêneros no número de internações
hospitalares de idosos por queda em pelo menos umas das causas, sendo que as mulheres apresentaram
maior frequência 32,2% (n=15.403), do que os homens 27,1% (n=8.864). Estes achados corroboram com
estudo paulista que encontrou prevalência de internação por quedas superior em mulheres idosas
(66%), com taxa de mortalidade 28% dos participantes sendo 78% mulheres.7 Na literatura há estudos
que relatam que as quedas são um evento de alta incidência no ambiente hospitalar, podendo variar
de 1,1% a 22%, conforme a especificidade do paciente.8,9 Já no domicílio esses números podem chegar
a 75% dos casos em idosos, sendo que os três ambientes de maior risco seriam o quarto (25,2%), a
cozinha (16,8%) e o banheiro (14,5%), respectivamente.10,11 Na presente pesquisa, em relação ao número
de óbitos por quedas, observou-se um aumento de 49,2% (n=3.701) de casos, no período analisado.
Entre os gêneros, as mulheres apresentaram maior aumento no número de óbitos 56,3% (n=2.162) em
relação aos homens 41,8% (n=1.536). Esses achados corroboram com o estudo realizado por Abreu12
que relataram crescimento nas taxas de mortalidade por quedas em idosos, especialmente em capitais
brasileiras, com aumento de 15% ao ano, entre os anos de 1996 e 2012. Entretanto, a mortalidade por
queda foi maior em homens, ainda que as taxas de óbitos tenham crescido em ambos os gêneros.12
Estudos internacionais também indicam maior risco de queda entre mulheres (30%), comparada aos
homens, tanto para única queda como para recorrência destas.13 Segundo a pesquisa realizada por
Andrade,14 o aumento das internações causadas por quedas em idosos repercutem no aumento de
gastos, cada vez mais onerando a assistência a esse tipo de agravo.14

CONCLUSÃO
No período analisado, foi observado aumento do número de internações e mortalidade por
quedas em idosos, sendo mais frequente nas mulheres. A complexidade das causas de quedas e a
interação de múltiplos fatores de risco geram a necessidade da identificação precoce do risco em
idosos e a correção de possíveis fatores agravantes, afim de reduzir a ocorrência e os danos delas
decorrentes.
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA:
IMPLEMENTAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA
PORTARIA Nº 1.055 DE 25 DE ABRIL DE 2017
Rosa LGF*¹, Camargo MEB², Acunha V³

Palavras-chave: Serviços de Saúde Escolar; Portarias; Estratégia Saúde da Família.

INTRODUÇÃO
Recentemente foi lançada uma nova portaria para o Programa Saúde na Escola (PSE), que redefine
as normas para adesão das esferas de governo e seu funcionamento. A Portaria nº 1.055 de 25 de abril de
2017 traz os mesmos objetivos já firmados anteriormente, mas determina novas ações para a promoção e
educação em saúde, com atenção especial sobre esta última, exigindo que as ações sejam pactuadas entre
Equipe de Saúde da Família (eSF) e escola cadastradas para intervenção do programa, conforme termo de
adesão, não havendo necessidade que todas as ações propostas sejam trabalhadas, mas escolhidas aquelas
que melhor respondam às necessidades locais em saúde.¹ Frente às novas normas e diretrizes do PSE,
emergem desafios para a sua implementação, já que tais mudanças promovem a reconstrução dos processos
de trabalho intersetorial entre eSF e escola. Visto isso, o estudo teve como objetivo relatar o processo de
implementação do PSE sob a perspectiva da Portaria nº 1.055, de 25 de abril de 2017.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo constitui um relato de experiência, elaborado através da observação das ações ofertadas
no PSE por um enfermeiro residente da residência multiprofissional em saúde comunitária da Universidade
Luterana do Brasil (ULBRA) em Canoas - RS, durante os meses de abril a dezembro de 2017 através da inserção
em serviço na eSF II pertencente a uma Unidade de Saúde da Família (USF). As atividades do programa
foram realizadas em uma Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI), que na época da intervenção possuía
140 crianças matriculadas na faixa etária compreendida entre 6 meses a 6 anos de idade; após reunião com
a direção da instituição, apresentação do programa e Portaria nº 1.055, de 25 de abril de 2017, foi realizado
levantamento das necessidades em saúde para as intervenções no ambiente escolar, elaborando-se um
cronograma das atividades, com flexibilidade nas datas, pois tanto a instituição de ensino como a equipe
de saúde apresentavam agendas com constantes mudanças, entretanto sendo garantida a completude das
ações firmadas; o cronograma foi assinado pelos dois setores em duas vias.

1

Enfermeiro Residente Multiprofissional em Saúde Comunitária na Universidade Luterana do Brasil, Canoas – RS;

2

Enfermeira Mestre e Tutora da Residência Multiprofissional em Saúde Comunitária da Universidade Luterana do Brasil, Canoas - RS;

3

Enfermeira Preceptora da Residência Multiprofissional em Saúde Comunitária da Universidade Luterana do Brasil, Canoas - RS.
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Ao longo da implementação das ações do programa o enfermeiro registrou as observações para
melhor avaliação da experiência ao longo dos meses de intervenção, em seguida realizou a sistematização dos
dados por meio de planilha Excel e comparou as informações disponíveis sobre o programa anteriormente
a sua reformulação através de artigos e estudos; todas as ações foram registradas em fichas de atividades
do e-SUS Atenção Básica e em seu Sistema de Informação, além de encaminhadas para avaliação aquelas
crianças que apresentaram alterações nos rastreamentos realizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oferta de ações de promoção e educação em saúde de forma integral à comunidade escolar, traz em
si a abordagem sobre as diversas necessidades e vulnerabilidades enfrentadas pela população na realidade em
que vive, muitas vezes influenciadora do processo de aprendizado e desenvolvimento dos indivíduos.² Neste
contexto, observou-se na implementação das ações do programa, que a comunidade escolar reconhece as
próprias necessidades de educação em saúde e colabora em saná-las em conjunto com a eSF, quando inserida
em um processo organizado e ordenado de ações, entretanto, ainda é perceptível o distanciamento entre
as partes nas constantes dificuldades de contratualização de ações frente às atividades inerentes de cada
setor. Assim, foram realizadas ações de avaliação antropométrica, da acuidade visual e saúde oral, abordando
ludicamente saúde e higiene, saúde bucal, voz/audição, combate ao Aedes aegypti e prevenção de acidentes
com medicamentos às crianças; primeiros socorros e saúde da voz/audição aos docentes.
Com as ações promovidas pelo trabalho intersetorial, foi possível o alcance de maior escopo de
conhecimentos por parte das crianças e seus familiares e comunidade escolar, obtendo relatos positivos das
crianças, professores e pais frente ao cuidado e ensino em saúde escolar, além de importantes resultados
que se demonstram em atitudes das crianças no dia a dia, no ambiente escolar e domiciliar, conforme dados
coletados durante a oferta de serviços pela eSF. Ademais, estas foram as primeiras ações de educação e
promoção em saúde na escola de acordo com a equipe diretiva da instituição, demonstrando o importante
progresso das novas normas e diretrizes do programa na garantia do desenvolvimento de ações de saúde no
ambiente escolar que transpassem o caráter biomédico fundamentalista, abrangendo ações de educação e
promoção da saúde. Para Luquez e Sabóia, o distanciamento intersetorial encontra bases no entendimento
restrito de educação em saúde no ambiente escolar como sinônimo de intervenções positivistas. Um novo
olhar sobre os processos educativos em saúde, com uma abordagem abrangente e integradora do processo
saúde doença da população, é visto como essencial para o sucesso do trabalho intersetorial no que tange ao
objetivo comum de promover saúde e empoderar crianças, familiares e comunidade escolar para a promoção
e manutenção de bons níveis de saúde.³

CONCLUSÃO
A implementação do Programa Saúde na Escola, conforme a Portaria nº 1.055, de 25 de abril de
2017, em EMEI, demonstrou melhorias quando comparada às ações realizadas na sua antiga configuração,
pois permitiu a maior aproximação intersetorial entre saúde e educação, já que legitima a participação da
comunidade escolar como um todo no processo de planejamento e implementação na medida em que
estabelece linhas para ações educativas em saúde, que devem ser consideradas pela eSF; mesmo assim,
foi constatado certo distanciamento entre os setores, visto a dificuldade em firmar datas e horários para as
ações frente as suas atividades internas.
Entretanto, o programa ofereceu oportunidade para o ensino de cuidados de saúde já nos primeiros
anos de vida do ciclo vital, visando à melhor qualidade de vida para as crianças e para os adultos que se
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tornarão, contribuindo para a formação de uma sociedade mais responsável e colaborativa para a promoção
da saúde, prevenção de doenças e manutenção da qualidade de vida das comunidades e coletividades. Assim,
é relevante ressaltar que as novas normas e diretrizes no programa trouxeram grande contribuição para a
prática das eSF e intersetorial, viabilizando a oferta de um olhar holístico e integrador sobre as necessidades
de educação em saúde, que por muitas vezes deixaram de ser observadas em detrimento de avaliações
biomédicas pontuais no ambiente escolar.
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RELAÇÃO ENTRE GÊNERO PROFISSIONAL E
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE
DA MULHER
Rosa LGF*¹, Souza ERC¹, Santos FS¹, Camargo MEB², Acunha V³

Palavras-chave: Identidade de Gênero; Relações Enfermeiro-Paciente; Enfermeiros de Saúde da Família; Saúde da Mulher.

INTRODUÇÃO
A consulta de enfermagem em saúde da mulher apresenta grande potencial para a promoção
da saúde, prevenção das doenças, rastreamento e diagnóstico precoce com realização dos devidos
encaminhamentos ao tratamento. Entretanto, o rastreamento pode enfrentar as mais diversas barreiras
para a sua efetivação, pois a realização da consulta e a adesão à periodicidade recomendada podem
ser determinadas por fatores diversos que envolvem desde a organização do serviço até o gênero do
profissional, sendo este último responsável por um grande número de infrequências na procura pelo serviço,
principalmente quando o gênero é masculino.1-2 Deste modo, este estudo teve como objetivo relatar a
influência do gênero profissional na assistência de enfermagem na atenção primária.

MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo constitui um relato de experiência, para o qual foi realizada observação da assistência
oferecida por um enfermeiro residente da residência multiprofissional em saúde comunitária da Universidade
Luterana do Brasil (ULBRA) em Canoas/RS, durante os meses de março a julho do ano de 2017 em uma Unidade
de Saúde da Família (USF), a qual comporta sete equipes de saúde da família, atendendo aproximadamente
28 mil pessoas. Neste serviço o agendamento de consultas de saúde da mulher se dá por meio de tele
agendamento ou no próprio serviço.
No oferecimento das consultas o enfermeiro realizou ações de educação em saúde para todas
as mulheres, abordando aspectos éticos da consulta, doenças, cuidados, exames e suas técnicas. Após
este primeiro momento de acolhimento da mulher, procedeu-se a realização do questionamento sobre
a sua disposição e conforto para a consulta completa; nos casos em que as mulheres não apresentavamse confortáveis para a consulta, era ofertada a presença de uma profissional da saúde do sexo e gênero
feminino de forma a proporcionar maior segurança e vínculo para/com as mulheres nas consultas ofertados
pelo enfermeiro. Para atingir o objetivo proposto, o enfermeiro realizou anotações sobre a aceitabilidade
e o comportamento apresentado pelas usuárias durante a assistência de enfermagem realizada por um
profissional do gênero masculino, além das barreiras observadas para a inserção deste em uma profissão ainda
1 Residentes Multiprofissionais em Saúde Comunitária da Universidade Luterana do Brasil, Canoas – RS;
2 Enfermeira Mestre e Tutora da Residência Multiprofissional em Saúde Comunitária da Universidade Luterana do Brasil, Canoas – RS;
3 Enfermeira Preceptora da Residência Multiprofissional em Saúde Comunitária Universidade Luterana do Brasil, Canoas – RS.

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

139

predominantemente feminina, constituindo em diário de campo; com base nas anotações e implementação
dos métodos propostos, foi possível avaliar a relação existente entre o gênero profissional e a assistência de
enfermagem à saúde da mulher.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A oferta de consultas de enfermagem em saúde da mulher por um profissional do sexo e gênero
masculino demonstrou ainda enfrentar barreiras para a sua consolidação, pois foi possível observar que o
papel do enfermeiro vem sendo ignorado pelas mulheres assistidas. Fato este que recorreu mesmo após
as orientações sobre os aspectos ético-profissionais envolvidos nas condutas e a seriedade da atuação em
qualquer atendimento de enfermagem realizado pelo profissional. Na enfermagem o profissional do gênero
masculino apresenta reduzida inserção e aceitação no campo de atuação, pois o papel social do homem
está ligado às atividades que exigem força, liderança e autoridade. Este fator colabora para a formação de
percepções e experiências negativas, além de insatisfação dos usuários ao receber cuidados do enfermeiro.3-4
Ademais, a recusa da consulta pode ser resultado da imagem feminina ainda relacionada à profissão, pois
mesmo recebendo a informação de que a consulta é feita pelo enfermeiro no momento da marcação, este
termo ainda é percebido pelas mulheres ligado ao gênero profissional feminino.
O desconforto observado pode estar relacionado a pré-conceitos do usuário, pelos quais os
enfermeiros homens necessitam melhorar em aspectos como empatia e relacionamentos interpessoais para
a promoção de um cuidado holístico na enfermagem.3 Ademais, as mulheres agendadas frequentemente
preferiam a presença de uma profissional feminina durante a consulta, observando-se maior segurança e
menor desconforto durante a assistência prestada pelo enfermeiro. Esta constatação pode ser explicada
pelos fatores históricos e sociais que determinaram um paradoxo entre os papéis de gênero, já que ao mesmo
tempo em que a mulher foi vista como detentora do cuidado, paralelamente também foi submissa aos
homens, realidade que definiu esta relação instável de confiança entre homens e mulheres existente ainda
nos dias atuais.5 Neste contexto, é possível afirmar a necessidade da constante atualização dos enfermeiros
visando à sensibilização para o oferecimento de um cuidado integral e eficaz no dia a dia da prática frente à
população feminina.2,6

CONCLUSÃO
A partir desta experiência foi possível observar que o gênero profissional pode afetar a forma
como as mulheres enxergam as consultas de prevenção de doenças e promoção de saúde oferecidas pela
enfermagem, podendo este ser um fator colaborativo para o afastamento das mesmas. A atuação baseada
na manutenção da confiança das usuárias, foi alcançada apenas por meio da implementação de intervenções
sustentadas por frequentes orientações, esclarecimentos das práticas e aspectos ético-profissionais, além
da participação de profissionais da saúde do sexo e gênero feminino, fator este que demonstra a fragilidade
existente na relação entre a confiança da usuária do serviço de saúde da mulher e o gênero do profissional
de enfermagem que a assiste. Ficou evidente no serviço, que a inserção masculina na enfermagem ainda
sofre com o caráter feminino associado à profissão, existindo barreiras históricas e sociais que influenciam a
percepção dos usuários sobre os cuidados oferecidos pelo enfermeiro do gênero masculino. Embora esta seja
uma condição sólida e de difícil desconstrução, os enfermeiros do gênero masculino devem atentar para o
oferecimento de ações acolhedoras, humanizadas, pautadas por conhecimento científico e aperfeiçoamento
técnico, respeitando os princípios éticos e morais com vistas ao desmantelamento de entraves à profissão,
possibilitando a atenção eficaz e de qualidade na prática.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: CONTRIBUIÇÕES
A PARTIR DA INSERÇÃO DE ENFERMEIROS E
FARMACÊUTICOS EGRESSOS NO MERCADO
DE TRABALHO
Hendges MS1, Narciso V2

Palavras-chave: Enfermagem; Educação em Farmácia; Qualificação profissional, Mercado de trabalho.

INTRODUÇÃO
A avaliação da educação superior iniciou-se nos anos de 1980, período pós-ditadura militar, antes o
tema não era debatido no contexto nacional.1 As transformações mundiais subsequentes ao desenvolvimento
cientifico, econômico e tecnológico tem provocado importantes mudanças nos valores, hábitos, prioridades,
na visão do seu próprio eu, do outro e do mundo, demandando mudanças nas regras de convivência social,
novas práticas profissionais com a atualização continua na educação.2
A educação na área da saúde no Brasil, ao longo de sua existência, atravessa transformações
perante as exigências de seu papel na formação dos recursos humanos com perfil adequado para atender
às necessidades de saúde da população e à sua legitimidade de seu papel na produção de conhecimentos
inovadores e de utilidade para a sociedade.
O profissional encontra-se capacitado para reconhecer e intervir sobre os problemas e situações
de saúde-doença mais prevalentes no perfil epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação,
identificando as dimensões.3
A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) que se constitui como
multicampi, presente nos municípios de Erechim, Frederico Westphalen, São Luiz Gonzaga e Santo Ângelo,
compreendendo 150 municípios da região. Inserida no contexto geográfico cultural do Alto Uruguai e das
Missões, a URI tem como meta promover o desenvolvimento regional, investindo constantemente em
projetos de prática investigativa, de extensão e de criação de novos cursos. Impulsionada pela realidade
regional, os cursos na área da saúde garantem o aumento da qualidade de vida da população local.

MATERIAL E MÉTODOS
É uma pesquisa quantitativa descritiva. Os participantes foram Enfermeiros e Farmacêuticos
graduados na URI Campus de Santo Ângelo. Para coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado
com perguntas fechadas. Os contatos com os profissionais para participar do estudo se processaram
através de correios eletrônicos (GOOGLE DRIVE), redes sociais e de forma presencial. A pesquisa respeitou
1

Departamento das Ciências da Saúde, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo – RS;

2 Departamento das Ciências da Saúde, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Santo Ângelo – RS.
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os preceitos éticos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa
envolvendo seres humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os egressos dos cursos de enfermagem e farmácia tem-se a maior predominância do sexo feminino
com 70% e 84% respectivamente. A faixa etária que se destaca com maior porcentagem nos profissionais
enfermeiros está entre 23 a 32 anos, com 57% e nos farmacêuticos entre 28 e 33 anos, com 39% inseridos.
Quanto ao tempo decorrido da formatura até a admissão no primeiro emprego, os enfermeiros levam
mais tempo, no período de cinco meses com 78%, todavia os farmacêuticos para o mesmo período, 95%
estão inseridos. Quarenta e oito por cento dos enfermeiros atuam no âmbito hospitalar dentre as diversas
áreas e campos de atuação e os farmacêuticos com 62% atuando como responsáveis técnicos de farmácias
comerciais.
A avaliação realizada com os egressos dos cursos aponta indicadores que determinam a realidade e
este acompanhamento pelas instituições demonstra a qualidade da formação, da inserção profissional e as
tendências do mercado de trabalho.4

CONCLUSÃO
A pesquisa possibilitou o reconhecimento do perfil profissional dos alunos egressos dos cursos
de enfermagem e farmácia em relação a busca por qualificações profissionais com qualidade da assistência
prestada ao usuário. Além disso, a investigação sobre o perfil auxiliou na avaliação externa por parte dos
profissionais visando contribuir com sua opinião sobre a qualidade do ensino prestado pela instituição. Os
dados coletados contribuem para a instituição e os cursos direcionam suas estratégias, visando cada dia melhorar a qualidade no ensino prestado, tendo não apenas como foco o profissional habilitado, mas um olhar
humanizado nos atendimentos prestados.
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PADRÃO DE RESPOSTA DE PESSOAS COM
ESTOMIA INTESTINAL OU URINÁRIA POR
CÂNCER NA TRANSIÇÃO PARA O AUTOCUIDADO
Mota MS1, Gomes GC1, Durans NHC2, Gomes LC3, Blan BS1, Santos FL1

Palavras-chave: Estomias; Enfermagem; Autocuidado.

INTRODUÇÃO
A estomização pode levar a dependência de cuidados devido a profunda transformação do
corpo e da mente da pessoa que se submeteu a essa.1 A situação de saúde-doença pode desencadear um
processo complexo chamado transição. Nesse, o enfermeiro pode instituir intervenções terapêuticas
a partir de indicadores tornando o processo menos traumático.2 O enfermeiro, ao sistematizar suas
ações, observa a progressão da transição saudável por meio do Padrão de Resposta que essas pessoas
expressam. Evidencia-se tanto que o processo está se encaminhando para o fim, de forma saudável,
quando a pessoa se sente confiante, ligado as redes sociais de apoio, interage com outras pessoas com
o objetivo de ajustar comportamento, está situado e desenvolveu o coping, sendo esses indicadores de
processo.2 Quando se observa que a pessoa domina novas competências e reformulou sua identidade,
teremos os indicadores de resultado e verificamos o fim deste processo de transição.3 Assim, questionouse: que padrões de resposta as pessoas com estomias intestinais ou urinária definitiva por câncer
expressam com progressão ou o fim da transição? Objetivou-se conhecer os padrões de resposta de
pessoas com estomia intestinal ou urinária, definitivas por câncer, na transição para o autocuidado.

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo qualitativo e exploratório-descritivo, realizado com 27 pessoas com estomias definitivas
por câncer intestinal ou urinária em acompanhamento no Serviço de Estomaterapia (SE) de um Hospital
Universitário no extremo sul do Brasil. No primeiro semestre de 2014, se coletou os dados por meio de entrevistas, após submetidas a Análise de Conteúdo à luz da Teoria das Transições de Afaf I.Meleis. Incluiu-se
no estudo pessoas cadastradas no SE e estomizadas há mais de um mês de forma definitiva por câncer do
sistema urinário e/ou intestinal. Excluiu-se as pessoas que estivessem em fase terminal de doença ou que
não apresentasse com estado de saúde. Respeitou-se o anonimato identificando os participantes com a
letra P seguido do número da entrevista. Seguiu-se a resolução 466/12. O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Área da Saúde da Universidade de Rio Grande (FURG) sob número 0002/2014.
1

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande - RS;

2

Unidade de Clínica Cirúrgica, Hospital Universitário Dr Miguel Riet Correa Jr/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Rio Grande – RS;

3

Departamento de Enfermagem, Anhanguera Educacional, Rio Grande – RS.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
No padrão de resposta desse processo de transição, se observa que as pessoas com estomia expressam
a confiança para enfrentar o cotidiano quanto as ações diárias, sendo esse um dos indicadores de processo: “A
única coisa que eu não pego é peso e não faço faxina! Eu a levo[neta]para a escolinha, eu participo das reuniões,
eu faço pão. No aniversário dos netos, eu tenho três netos, eu faço salgadinho para eles. Se tiver que fazer bolo eu
também faço, eu pego um saquinho de confeitar e enfeito! Eu me viro! Nas eleições anteriores mesmo, trabalhei
bastante! Largava ela na escolinha às 13:30h e caminhava o bairro todo panfletando.” (P14). Outro indicador
verificado é a aceitação adquirida com o tempo: “A minha dificuldade foi em relação a mim. Eu não me aceitava
do jeito que eu estava. Mas aos poucos vou conseguindo melhorar e me cuidar.” (P3). Observa-se que a relação
saudável com o corpo e o cuidado identificado pela forma que interage com esse, indica que o processo está
em andamento satisfatoriamente, como observamos na fala: “Olha, eu para trocar a bolsinha virei preguiçoso
porque quando estou em casa quem troca é minha esposa. Mas troco quando ela está trabalhando, troco sem
problema nenhum. Hoje consigo viver bem com o meu corpo e a minha nova vida.” (P1). A percepção de uma vida
com qualidade compreendida como “normal” indica que a pessoa com estomia conquistou uma vida saudável
e autônoma: “Consigo levar uma vida normal. Nem imaginava que iria me sentir assim de novo. Para mim é
uma vitória poder estar falando contigo agora, sem medo ou vergonha. Hoje posso dizer que tenho uma saúde
normal.” (P3). Como a transição para o autocuidado termina, verificamos os indicadores de resultados. Assim, na
pessoa com estomia, observa-se a reformulação da identidade e a maestria no desenvolvimento do autocuidado:
“Se tiver que chegar em qualquer banheiro e trocar sozinha eu troco. Não preciso nem do espelho mais. Que
antes eu olhava no espelho. Agora eu só olho assim, calculo e colo sozinha.”(P14). Um indicador de resultado
importante é coping. Esse indica que a pessoa com estomia lida de forma saudável e autônoma com seu cuidado:
“Para dormir me atrapalhava, antes de saber fazer umas adaptações que era difícil. Mas agora durmo bem. Coloco
a mangueira no meio das pernas. Viro para um lado, viro para o outro. No trabalho só não pude mais fazer força.
Mas o médico me recomendou por causa das hérnias e tudo mais. Não lavo forro e parede também. Mas o resto
faço. Faço comida, lavo roupa, coloco roupa na máquina, coloco na corda, dobro e guardo. Faço salgadinho nos
aniversários.” (P11). A imagem que se exterioriza ao mundo acaba sendo a expressão do ser na sociedade, sendo
readequada à medida que a pessoa se reformula como ser estomizado: “Não posso mais usar roupas de brim.
Hoje uso calças mais soltinhas e combino com blusas mais soltas e convivo bem com isso.” (P17). Ao reconquistar
o autocuidado, a pessoa com estomia reformula sua identidade com expressão de bem-estar, indicando o fim
do processo de transição: “Hoje eu sei o que posso e o que não posso fazer. Sei que agora é uma fase nova, é
uma vida nova, uma vida diferente. Mas uma vida melhor. E não quero mais ser a pessoa de antes da cirurgia.
Hoje a minha vida é uma maravilha, voltei a trabalhar e consegui passar num concurso aqui na prefeitura.” (P2).
Observa-se que essa aceitação, ao tornar-se um ser estomizado, parte da reconfiguração da imagem corporal,
ou seja, da figura mental ou percepção projetada do corpo.4 As orientações são fundamentais para a aquisição
do autocuidado, pois educar para a realização da técnica de colocação da bolsa coletora, bem como a avaliação
do estoma pelo enfermeiro, auxilia a prevenir complicações promovendo segurança e autonomia.3 Verifica-se
que o autocuidado permitirá o surgimento de uma nova identidade, melhorando sua autoestima e autoconceito,
possibilitando a reinserção social.5 A principal evidência do fim da transição saudável é a nova identidade. Assim,
a pessoa com estomia redescobre uma nova forma de viver saudável, com autonomia e qualidade.

CONCLUSÃO
O enfermeiro reconhece o padrão de resposta nos indicadores de processo ao evidenciar na pessoa
com estomia confiança e a relação saudável dele com o seu corpo. Já ao fim da transição para o autocuidado os
indicadores de resultados mostram a maestria no cuidado com o manejo e planejamento, gerando segurança
Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

145

e a reformulação da identidade pautada na naturalização do uso da bolsa coletora, o conhecimento do seu
corpo e o coping. A partir desses indicadores o enfermeiro pode repensar suas intervenções voltando o seu
olhar as outras transições que podem ter iniciado como a laboral ou parental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Mota MS, Gomes GC, Petuco VM. Repercussões no processo de viver da pessoa com estoma. Texto Contexto Enferm, v.25, 2016.
2. Meleis AI. Transitons Theory: Middle-Range and Situation-Specific Theories in Nursing Research and practice. New
York: Springer Publishing Company, 2010.
3. Meleis A, Sawyer LM, Im EO, et al. Experiencing Transitions: An Emerging Middle-Range Theory. Advances in Nursing
Science. v.23, n.1, p. 12-28, 2000.
4. Meireles MA, Custódio MRM. Diferença do autoconceito entre enfermeiro e portador de estomia intestinal. Encontro Revista de Psicologia. v.14, n.29, 2011.
5. Cetolin SF, Beltrame V, Cetolin SK, Presta AA. Dinâmica social e familiar com pacientes com estomias intestinais definitivas. Arquivo Brasileiro de Cirurgia Digestiva. V.26, n.3, p.170-2, jul./set. 2013.

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

146

Resumo 56

DA DEPENDÊNCIA AO AUTOCUIDADO:
FATORES CONDICIONANTES DA TRANSIÇÃO
RELACIONADA À PESSOA COM ESTOMIA
Mota MS1, Gomes GC1, Durans NHC2, Gomes LC3, Santos FL1, Carvalho CO1

Palavras-chave: Estomias; Enfermagem; Autocuidado.

INTRODUÇÃO
A transição é um processo complexo que comporta concomitantemente a continuidade e a
descontinuidade da vida, com períodos de desordem entre estados de equilíbrio. Esse é um processo dividido
em entrada, passagem e saída nos quais são influenciados pelos fatores condicionantes que facilitam ou
inibem a transição. O Condicionalismo da transição pode ser classificado como das pessoas, da comunidade e
da sociedade, e podem auxiliar o enfermeiro a instituir intervenções terapêuticas que otimizem o processo.1
No caso das pessoas com estomia, se sabe que o viver pode ser transformado apresentando dificuldades de
retorno as atividades cotidianas inclusive quanto ao autocuidado e relações interpessoais.2 A estomização
submete a pessoa a um período de transição em que é preciso readquirir habilidades e competências para
se autocuidar. De tal forma, a enfermagem precisa favorecer o autocuidado das pessoas com estomia para
que estes alcancem a reabilitação, vivenciando esta fase de forma menos sofrida, estabelecendo ações
terapêuticas eficazes e eficientes, contribuindo para a promoção e reabilitação da saúde deste, os auxiliando
na aquisição de sua autonomia, subsidiando seu autocuidado e bem-estar. Assim, se objetivou conhecer os
fatores condicionantes da transição para o autocuidado relacionados à pessoa com estomia. Espera-se com
o estudo subsidiar novos conhecimentos que permitam estabelecer intervenções eficazes e eficientes no
resgate da autonomia de pessoas com estomia.

MATERIAL E MÉTODOS
Pesquisa exploratória, descritiva com abordagem qualitativa desenvolvida no Serviço de Estomaterapia (SE) de um Hospital Universitário no extremo sul do Brasil, com 27 pessoas com estomias definitivas
por câncer intestinal ou urinário. A coleta dos dados ocorreu no primeiro semestre de 2014 por meio de
entrevista semiestruturada e submetidos à Análise de Conteúdo à luz da Teoria das Transições de Afaf I.
Meleis. Como critérios de inclusão: estarem cadastrados no SE, serem estomizados há mais de um mês de
forma definitiva por câncer do sistema geniturinário e/ou intestinal. Excluiu-se as pessoas que estiveram em
fase terminal de doença ou que não estavam em bom estado de saúde. Respeitou-se a resolução 466/12.
1

Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande - RS;

2

Unidade de Clínica Cirúrgica, Hospital Universitário Dr Miguel Riet Correa Jr/ Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Rio Grande – RS;

3Departamento de Enfermagem, Anhanguera Educacional, Rio Grande – RS.
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Identificou-se as falas pela letra “P” seguida do número da entrevista. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Área da Saúde da Universidade de Rio Grande (FURG) sob número 0002/2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A progressão dá entrada para a passagem e finalmente a saída do processo é influenciada pelo
Condicionalismo da transição. Este é dividido entre os fatores facilitadores e inibidores de processos
relacionados com a pessoa, a comunidade e a sociedade.3 Conhecer esses fatores pode ajudar o enfermeiro
a estimular a pessoa no sentido do bem-estar, propiciando que esse passe por uma transição menos difícil.
No processo de transição da dependência de cuidado para o autocuidado de pessoas com estomia observase os fatores facilitadores da transição para o autocuidado relacionados à pessoa: as pessoas com estomia
facilitam o processo de transição ao atribuir significado positivo a estomia, compreendendo que esta trouxe
a possibilidade de seguir vivendo, mostra atitude positiva e fomenta o autocuidado diário, permitindo maior
autonomia: “para mim, se não fosse à bolsa eu não estaria aqui”. “E tem tanta gente que usa a bolsa e vive por
anos! E ela é melhor do que poderia acontecer. Sem ela eu teria morrido!” (P8). A preparação para a vivência
das modificações causadas pela estomização pode influenciar na aquisição do autocuidado: “o próprio médico
me encaminhou para o Serviço de Estomaterapia e entendi como seria a minha vida após a estomia.” (P26).
A pessoa com estomia reconhece a importância de ter estabilidade psicológica/emocional para que possa se
autocuidar e aceitar a nova situação de vida: “se a pessoa não tiver uma cabeça boa, não tem como se adaptar
e se cuidar sozinho! Pois é difícil pensar como é que vou me adaptar a uma coisa que não nasceu comigo, uma
coisa cheia de cocô dentro, que fede e que deixa todo mundo com nojo de mim?” (P9). A espiritualidade/
religiosidade mostra-se uma aliada no processo de transição à medida que conforta e torna a pessoa com
estomia mais centrada e focada em seu processo de cuidado e saúde: “e se tu tens uma religião tu te agarras.
Então, aquilo foi mais fácil porque eu tive serenidade para aceitar e reagir.” (P4). Apesar de em um primeiro
momento esta atitude parecer uma forma de negação ou fuga da situação vivida, esconder a estomia pode
permitir que a pessoa se fortaleça até ter condições para expor-se ou para exercer plenamente o autocuidado:
“não contei para quase ninguém porque, se tu contas para muita gente, não entendem e te acham um doente.
Que tu é um coitado, um “brocha”. Quando alguém precisava saber e eu achava que era para contar eu
contava.” (P4). Fatores inibidores da transição para o autocuidado relacionados à pessoa: “a forma como a
pessoa compreende as modificações do corpo e o uso da bolsa coletora pela estomização podem apresentarse como um inibidor da transição para o autocuidado, pela transformação da imagem: eu me senti um lixo.
Porque ficar quase sempre saindo cocô por um lado, e aí depois o cocô começa a vazar pela barriga, sem
falar o mau cheiro. É horrível!” (P23). O despreparo para a vivência da doença e/ou da estomização pode inibir
o processo de transição à medida que repercute, podendo gerar a sensação de inabilidade e impotência na
pessoa com estomia: “eu não posso te explicar, porque meu estado quando eu me operei era muito crítico. Eu
passei muito tempo na UTI. Então eu não tive como saber. Não tinha nem ideia do que estava acontecendo e
se eu ficaria inapto para toda a vida. Mas, agora, olhando para o estoma eu me sinto diferente. Não posso dizer
que estou doente, mas com saúde total, também não.” (P26).
A instabilidade emocional e psicológica para viver tais transformações pode inibir o processo de
transição ao autocuidado pela vulnerabilidade psicológica: “fiquei muito nervosa e medrosa, principalmente
quando anoitece. Me dá vontade de chorar e parece que estou perto da morte, me dá uma depressão.” (P5).
A falta de motivação pode inibir a aquisição de conhecimentos necessários para a realização do autocuidado,
e a situação de dependência pode levar ao afastamento de atividades prazerosas, de lazer e do trabalho: “eu
nem saía de casa com as duas bolsinhas, passava o tempo inteiro socado em casa. Trancava a porta do meu
quarto e ali ficava o dia todo. Escondia-me.” (P13).
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Após a cirurgia de estomização a pessoa pode apresentar, momentaneamente, dificuldades para
realizar seu autocuidado por sua situação clínica no pós-operatório, necessitando de auxílio da família e
amigos para realizar o autocuidado. No entanto, com o passar do tempo, é preciso que a pessoa com estomia
seja incentivada e realize suas ações de cuidado: “hoje eu sou uma pessoa que não pode fazer nada, sou
dependente para tudo! Que precisa da ajuda de todo mundo para fazer as coisas, que não consegue nem
tomar banho sozinho.” (P16). Com a cirurgia de estomização podem surgir complicações como prolapsos,
hérnias, dermatites, entre outros, que podem inibir o processo de transição, devido às alterações causadas
por estas complicações na imagem, desfigurando o corpo, como pelas dificuldades impostas por estas para a
realização do autocuidado: “o estoma ficou reto [risos] não tem aquela saliência. Sempre quando vai trocar
tenho muitas dificuldades. A técnica é diferente e exige mais habilidade” (P19). A falta de atitudes positivas
pode inibir o processo de transição para o autocuidado, gerando revolta, angústia e descaracterizando a
pessoa que sente ter perdido sua identidade: “eu me achava um inútil, um João ninguém, a bolsinha das
fezes aqui, a bolsinha da urina aqui. Agora tu imaginas que roupa fica bem se usas duas bolsas, uma de cada
lado e em alturas diferentes” (P13). A não aceitação da estomização pode gerar uma visão negativa de si,
ao ponto de tentarem afastar as pessoas próximas dificultando o enfrentamento deste período complexo
e influenciando no seu cuidado, visto que essa pessoa passa a se sentir só e sem apoio: “hoje, me vejo
como uma pessoa triste, que era bem interessante e hoje é uma pessoa chata que ninguém quer ter por
perto.” (P3). Para algumas pessoas com estomia a bolsa pode representar a evidencia de sua condição de
estomizada para si e para a sociedade: “revolto-me, não nasci assim. Ela não faz parte de mim. Na hora de
trocar e de limpar eu olho para outro lado. Me nego a olhar!” (P1). A pessoa ao se tornar estomizada passa a
ser enquadrada legalmente como portadora de deficiência e, diversas vezes, é aposentada em virtude de o
trabalho exercido antes da cirurgia não poder mais ser realizado. Desta forma, a pessoa com estomia pode
sofrer um impacto em sua vida financeira afetando o sentido de ser produtivo e participativo dentro da sua
comunidade e da sociedade: “gostaria de ser aquele que sempre fui. Trabalhar, sustentar minha família,
garantir o futuro de meu neto, não precisar ficar pedindo favores para os outros, não precisar andar com
esta coisa na barriga cheia de cocô.” (P18). Observa-se que muitas são as mudanças e as dificuldades que
surgem com a estomização. No entanto, o tempo faz com que essas dificuldades sejam superadas. O tempo
de adaptação pode ocorrer de forma lenta e ser influenciado por experiências vividas,4 possibilitando a
reorganização de conflitos internos, elaborando seus lutos e repensando conceitos.5 A pessoa, ao longo
do tempo, organiza sua vida em um novo contexto, de forma individual, envolvendo uma série de aspectos
quanto ao cuidado com a estomia.6

CONCLUSÃO
Os condicionantes da transição relacionados à pessoa com estomia revela a complexidade do
processo de reaquisição do autocuidado. Esse processo se desvela carregado de subjetividades e dificuldades
sendo o enfermeiro um profissional capaz de estabelecer intervenções terapêuticas com vista ao resgate
da autonomia. Assim, o enfermeiro ao evidenciar os condicionantes inibidores deve os desencorajar, além
de reforçar os condicionantes facilitadores com vista a acelerar a reconquista da autonomia, tornando o
processo menos traumático.
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Resumo 57

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES E CARGA DE TRABALHO ATRIBUÍDA À ENFERMAGEM EM
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
Silva MC*¹, Santos MN2

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; Carga de Trabalho; Enfermagem; Dimensionamento de pessoal.

INTRODUÇÃO
A unidade de terapia intensiva (UTI) caracteriza-se por ser uma unidade reservada e complexa,
que atende pacientes potencialmente graves que necessitam de monitoramento contínuo.1 Devido à isso,
é necessário um adequado dimensionamento da equipe de enfermagem, a fim de prestar uma assistência
segura ao paciente.2 O objetivo do presente estudo foi analisar e caracterizar, na literatura nacional, os
sistemas de classificação de pacientes e como se relacionam com a mensuração da carga de trabalho atribuída
a profissionais da enfermagem em unidades de terapia intensiva.

MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo utiliza como método a revisão integrativa de literatura. Os critérios de
inclusão foram artigos publicados no período entre 2012 e 2017, disponíveis na sua versão integral
online, que abordavam o tema: sistemas de classificação de pacientes e carga de trabalho atribuída
a profissionais da enfermagem em unidades de terapia intensiva. Como critérios de exclusão foram
estabelecidos: trabalhos que não apresentassem resumos na íntegra nas bases de dados e nas bibliotecas pesquisadas e que não estivessem disponíveis na língua portuguesa. Para guiar a pesquisa,
formulou-se a seguinte questão: o que foi produzido na literatura sobre classificação de pacientes e
carga de trabalho de enfermagem em unidade de terapia intensiva? Realizada entre janeiro de 2012
e janeiro de 2017, a busca das publicações indexadas foi feita nas seguintes bases de dados: Base
de Dados em Enfermagem (BDEnf), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foi utilizado o cruzamento do descritor “unidade de terapia intensiva” com o descritor “carga de trabalho”. Procedeuse à análise bibliométrica para caracterização dos estudos selecionados. Posteriormente, foram
extraídos os conceitos abordados em cada artigo e de interesse dos pesquisadores. Elaborou-se
um instrumento para a coleta das informações, a fim de responder à questão norteadora desta revisão, composto pelos seguintes itens: título, autores, método, periódico, ano de publicação, local
1

Enfermeiro, Especialista em Terapia Intensiva pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Enfermeiro intensivista
do Hospital Dom João Becker, Gravataí – RS;

2

Enfermeiro, Doutor em Biologia Molecular e Celular Aplicada à Saúde. Professor Adjunto da Escola de Ciências da Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS.
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de origem da pesquisa, objetivo do estudo, principais resultados e CONCLUSÃO. Após a leitura das
pesquisas selecionadas na íntegra, prosseguiu-se com a análise e organização das temáticas: instrumentos para classificação de pacientes e carga de trabalho atribuída a profissionais da enfermagem
em unidade de terapia intensiva.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas bases de dados eletrônicas foram obtidas 132 publicações relacionadas com os descritores
“carga de trabalho” e “unidade de terapia intensiva”. Porém, quando selecionado texto completo,
foram reduzidas para apenas 43 publicações, sendo selecionadas apenas 15 dessas publicações, pois se
adequavam aos critérios de inclusão e respondiam à questão norteadora. O dimensionamento de pessoal
em enfermagem pode ser entendido como o processo sistemático que fundamenta o planejamento e a
avaliação do quantitativo e qualitativo de pessoal necessário para promover a assistência, de acordo com a
singularidade dos serviços de saúde, que garantam a segurança dos usuários/clientes e dos trabalhadores.3,4
Estudos analisados verificam que os enfermeiros têm muito pouco ou quase nenhum conhecimento sobre
o assunto, e isso dificulta sua rotina.5,6 A falta de profissionais para atender as necessidades dos pacientes
compromete a qualidade da assistência e implica em questões legais e ocupacionais.6,7 Dessa forma,
diversos são os cálculos utilizados, mas todos necessitam implementar um sistema de classificação de
pacientes (SCP), definido como uma forma de determinar o grau de dependência de um paciente em relação
à equipe de enfermagem, objetivando estabelecer o tempo despendido no cuidado direto e indireto, bem
como o qualitativo de pessoal para atender as necessidades bio-psico-sócio-espirituais do paciente.8 Várias
ferramentas têm sido desenvolvidas para orientar a mensuração da cargas de trabalho de enfermagem. O
Nursing Activities Score (NAS) é sugerido como o mais apto para aplicação em UTI’s.2 Outros instrumentos
também são ainda utilizados, como o Therapeutic Intervention Scoring System (TISS-28), o Nine Equivalents
of Nursing Manpower Use Score (NEMS) e a escala de Perroca.5,9 Porém o NAS se destaca por ser melhor
elaborado e direcionado para os cuidados de enfermagem, avaliando as atividades com visão focada nas
intervenções de enfermagem.2

CONCLUSÃO
Constatamos que é pequeno o número de estudos que correlacionam concordância entre escalas e/
ou escores na população adulta na terapia intensiva. Da mesma forma, se faz necessário novos estudos sobre
avaliação dos SCP ou proposição de novos instrumentos. É essencial para o desenvolvimento de uma cultura
de segurança como elemento estruturante do cuidado crítico reconhecer a gravidade e a complexidade dos
pacientes nas UTIs. Isso somente será possível quando o dimensionamento dos profissionais for adequado
e respeitar a legislação vigente, considerando-o um fator primordial para a segurança do paciente. Cabe aos
enfermeiros se capacitarem sobre o uso de SCP e do próprio dimensionamento de pessoal de enfermagem.
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INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM A PACIENTES
ILEOSTOMIZADOS: RELATO DE CASO
Durans NHC*1, Mota MS2

Palavras-chave: Estoma; Ileostomia; Intervenções de enfermagem.

INTRODUÇÃO
Define-se por estomia intestinal de eliminação a cirurgia para a construção de um novo trajeto
do cólon ou do íleo para o meio externo da cavidade abdominal, com a finalidade de estabelecer um
novo caminho para a saída de fezes e gases. Ela é dividida em dois grupos: temporária ou definitiva.1,2
A ileostomia é um tipo de estoma intestinal que comunica o intestino delgado com o exterior. Elimina
geralmente fezes líquidas e funciona várias vezes ao dia. Normalmente localiza-se no quadrante
inferior direito. Assim, o paciente não possui controle voluntário sobre a evacuação, necessitando
de um dispositivo coletor. Muitos pacientes submetidos a cirurgias geradoras de estomias intestinais
desconhecem as mudanças enfrentadas pós-cirurgia, tais como: hábitos alimentares, modo de se
vestirem, e mudanças na sexualidade, como disfunção erétil. A Nursing Interventions Classifications
(NIC) padroniza as intervenções realizadas por enfermeiros, é útil para documentação clínica e para
informação sobre os cuidados prestados. É importante que o enfermeiro forneça através do processo
de enfermagem intervenções que auxiliarão o paciente a enfrentar tais mudanças, garantindo a
continuidade do cuidado, minimizando possíveis complicações e otimizando a qualidade de vida
destes.³ Considerando esses aspectos, o objetivo deste trabalho é elencar a partir dos diagnósticos
de enfermagem encontrados as intervenções de enfermagem ao paciente ileostomizado no ambiente
hospitalar e na promoção da saúde após alta hospitalar.

DESCRIÇÃO
Trata-se de um relato de caso vivenciado em um Hospital Universitário do Rio Grande do Sul. O
relato vivenciado tem como direcionamento a Taxonomia North American Nursing Diagnosis Association
- NANDA-I,4 utilizando o processo de raciocínio diagnóstico de Gordon, para posterior aplicação das
intervenções de enfermagem. O estudo foi realizado no período de 10/03/18 à 30/03/18, foi realizada coleta
de dados, através de um formulário semiestruturado contendo os seguintes aspectos: dados gerais de
identificação, percepção/controle de saúde, nutrição, hábitos de vida e história familiar e, posteriormente,
realizou-se o exame físico. Paciente do sexo masculino, casado, autônomo, religião católica. Deu
entrada no hospital universitário para realização de uma colectomia total devido polipose adenomatosa,
queixando-se de falta de apetite, febre, náuseas, sangramento retal e dor abdominal intensa há três dias.
1
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Diabético, tabagista e etilista há 20 anos, nega alergias e cirurgias prévias. Antecedentes familiares: pais
falecidos, boas condições de higiene, diz não realizar atividade física devido às más condições de saúde.
Quanto ao padrão do sono, o paciente refere dormir pouco e que acorda indisposto. Ao exame físico
encontrava-se desidratado, acianótico, anictérico, mucosas hipocoradas e afebril. Dados vitais: TAX:
36,6ºC; FC: 77bpm; FR: 18irpm; PA: 120/80mmHg. A partir da triagem nutricional, o paciente foi classificado
como eutrófico. Solicitados exames laboratoriais que indicaram hemoglobina de 10 g/dl, leucócitos de
8.000mm³, plaquetas de 310.000m³, creatinina 1,7mg/dl, ureia 20mg/dl e colesterol total 280mg/dl, LDL
140mg/dl, HDL 35mg/dl, PCR:180mg/dl. Em relação aos exames de imagem: colonoscopia evidenciou
adenomas tubulares com displasia. Confirmado diagnóstico de polipose o mesmo foi encaminhado
para cirurgia com posterior confecção de ileostomia definitiva. Seguiram-se com isso as intervenções
de enfermagem a partir dos seguintes diagnósticos de enfermagem encontrados: controle emocional
instável relacionado a conhecimento insuficiente sobre o estado atual evidenciado pela ausência de
contato no olhar e comunicação verbal prejudicada; déficit no auto cuidado para o banho caracterizado
por capacidade prejudicada de lavar o corpo relacionado à diminuição da motivação evidenciado pelo
medo da dor a mobilização; motilidade gastrintestinal disfuncional caracterizada por náuseas evidenciado
pelo regime de tratamento. Risco de eritema na pele próximo ao estoma evidenciados por eliminações
contínuas de efluentes fecais. As intervenções de enfermagem foram divididas em dois momentos:
intervenções de cuidado ao paciente no ambiente hospitalar e intervenção para a promoção da saúde
após a alta hospitalar.
Intervenções de cuidado ao paciente no ambiente hospitalar: orientar quanto aos principais sinais
de desidratação como sede, urina concentrada, febre e mal estar; orientar quanto à necessidade de mastigar
completamente os alimentos para evitar constipação; Monitorar presença de sangramento ou obstrução da
ileostomia; encorajar o paciente a deambular; aplicar o dispositivo coletor de forma que se adeque em volta
do estoma prevenindo dermatites ocasionadas por extravasamento de efluentes fecais; trocar e/ou esvaziar
a bolsa coletora sempre que apropriado; irrigar a bolsa coletora em tempo apropriado; usar adjuvantes
e protetores cutâneos a cada troca de bolsa; treinar quanto ao recorte e aplicação da bolsa de estomia.
Intervenção para a promoção da saúde após a alta hospitalar: orientar a aguardar a liberação médica para o
retorno das atividades físicas e sexuais; esclarecer dúvidas ao paciente e familiar relacionadas aos cuidados
com o estoma; estimular o autocuidado com o estoma; encorajar participação em grupos de apoio, orientar
quanto à importância do convívio social; encorajar o retorno às atividades de rotina; e encaminhamento para
unidade de contrarreferência.

CONCLUSÃO
Pacientes ileostomizados apresentam insegurança e vergonha, referem rejeição quanto à
imagem corporal e o cuidado com a bolsa coletora interfere no relacionamento social. A partir da
exequibilidade das intervenções de enfermagem houve melhora em relação aos aspectos biopsicossociais
do paciente. Em relação à aplicação correta do dispositivo coletor proporcionou ao paciente maior
segurança e conforto para realização de suas atividades; o encorajamento à deambulação precoce
permitiu que o paciente não ficasse restrito ao leito; a limpeza na área periestomal e uso de adjuvantes
a cada troca de bolsas conferiu uma pele íntegra e hidratada; a irrigação e esvaziamento da bolsa
de forma intermitente proporcionou redução de odores e o bem estar do paciente dando conforto,
autoestima e segurança; e a orientação sobre a mastigação adequada dos alimentos colaborou para
que não houvesse desconfortos gastrintestinais.
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Desta forma, o enfermeiro deve aplicar as intervenções de enfermagem de forma sistematizada,
contínua junto à equipe multidisciplinar afim de atender as necessidades individuais e de qualidade de vida
do ileostomizado quer seja no ambiente hospitalar ou após alta em sua reabilitação e convívio social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Rocha JJR. Estomias Intestinais (ileostomias, colostomias) e anastomoses intestinais. Medicina. 2011;44(1):51-6.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Cuidados com a sua estomia: orientações aos pacientes
[Internet]. Rio de Janeiro: INCA; 2010 [cited 2012 Jan 3]. Available from: http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/ cuidados_com_a_sua_estomia.pdf.
3. Kenderian S, Stephens EK, Jatoi A. Ostomies in rectal câncer patients: what is their psychosocial impact. Eur J Cancer
Care, 2014;23(3):328-32.
4. Nanda-Internacional (Org.). Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2015-2017. Porto Alegre:
Artmed; 2015. Trad. Garcez RM. Revisão técnica: Barros ALBL.

Revista Sul-Brasileira de Enfermagem. 2019; Ano 9. Nº 30.1

156

Resumo 59

VOLUNTARIADO EM UM SERVIÇO DE
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE SOCORRO
RODOVIÁRIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Indruczaki NS*1, Miorin JD1, Dal Pai D¹

Palavras-chave: Voluntários; Serviços Médicos de Emergência; Ambulâncias.

INTRODUÇÃO
Os acidentes e as violências estabelecem um grave problema de saúde pública no Brasil, ocupando
a terceira causa de morte. Essas situações configuram as principais demandas por atendimentos de urgência
e emergência.¹ A lei 9.680 de 1998 caracteriza o serviço voluntário como atividade prestada por pessoa
física, entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.2 Devido à crescente demanda por
atendimentos e a insuficiência de serviços públicos de emergência e urgência no Brasil, observa-se crescente
aumento da divulgação dos serviços de atendimento pré-hospitalar voluntários. As instituições que prestam
serviços voluntários têm sido reconhecidas pelos serviços públicos e em alguns locais há parcerias com o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da localidade.3
A Associação de Voluntários de Socorro Rodoviário SOS TRAUMA, é uma entidade sem fins lucrativos
que presta serviços de atendimento pré-hospitalar à cidade de Viamão. A instituição foi fundada em fevereiro
de 2004, com o objetivo de atender a população dessa cidade devido à inexistência de ambulâncias do SAMU
nessa época. Desde 2005 o serviço é regido pela lei municipal nº 3.362, que declara de utilidade pública essa
associação.4 Atualmente a instituição presta auxílio ao SAMU em socorro e resgate a vítimas de trauma. Atua
também em parceria com outros órgãos oficiais, como Defesa Civil, Bombeiros, Concessionária de Pedágio e
Forças Policiais. A associação é regida por um estatuto interno que define o formato do trabalho operacional
e administrativo. Atualmente a instituição possui aproximadamente 100 voluntários ativos, que prestam
serviços aos fins de semana e feriados, com início às 20 horas de sexta-feira até 06 horas de segunda-feira.
Para tornar-se voluntário não é necessário ser profissional da área da saúde, mas é exigência ter certificado
de um curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), resgate ao trauma ou similar de no mínimo 40 horas. De
acordo com esse estatuto, as equipes são organizadas de forma hierárquica, sendo compostas por: líder de
equipe, condutor, primeiro e segundo socorrista, plantão e auxiliar de plantão. Cada voluntário deve realizar
um mínimo de 12 horas de plantão por mês para ser considerado ativo. Os voluntários novos no serviço
são treinados através de capacitações internas ministradas pelos líderes de equipes e comando operacional
antes de atuarem nas ocorrências.5
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência de voluntariado em um serviço
de atendimento pré-hospitalar de socorro rodoviário.
¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS.
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MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência vivenciado por uma acadêmica de enfermagem em um serviço
de atendimento pré-hospitalar voluntário, localizado na cidade de Viamão no estado do Rio Grande do Sul,
no período de maio de 2016 a julho de 2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após realizar o curso de Resgate ao Trauma ofertado pela própria entidade, obtive o interesse
em tornar-me voluntária, com o propósito de adquirir conhecimento específico, uma vez que na graduação
em enfermagem não há uma disciplina focada na área e tampouco campo de estágio em atendimento ao
trauma. Além de adquirir conhecimento e prática, o voluntariado objetiva contribuir com a sociedade, visto
que esse serviço é de extrema importância.
Prestei serviço voluntário por um ano e dois meses, realizei 23 plantões, contabilizando 276 horas,
e participei do atendimento a um total de 18 ocorrências. Ao iniciar na instituição passei por todos os níveis
hierárquicos conforme regimento do estatuto interno até ocupar a posição de líder, o que significa obter a
responsabilidade pela tomada das decisões e condução da equipe durante as ocorrências. As posições não
são fixas nos plantões, ou seja, o voluntário que está como líder em um plantão pode estar como segundo
socorrista em outro. Além de atualizar meus conhecimentos prévios, obtive a oportunidade de suprir a
carência da minha formação acadêmica quanto ao atendimento pré-hospitalar e resgate ao trauma.
Ao ocupar a posição de líder de equipe me vi frente a pessoas que na maioria das vezes eram
voluntários mais antigos do que eu. Enfrentei algumas resistências, mas com o tempo essa situação passou
a ser superada. Percebi que para ser uma boa líder é necessário ter empatia, humildade e segurança
nas decisões, pois esses fatores são extremamente importantes e determinantes para as ações daquela
equipe frente à liderança. Também pude desenvolver meu raciocínio clínico e minha tomada de decisão
no transcorrer dos treinamentos e das ocorrências. Outro fator extremamente importante para minha
formação acadêmica corresponde à oportunidade de ministrar conteúdos teóricos e práticos, nos quais
priorizei abordar assuntos predominantes nos protocolos de atendimento pré-hospitalar e trauma. Já nos
treinamentos práticos, abordei situações enfrentadas diariamente pelas nossas equipes.
Com relação às dificuldades enfrentadas, a mais impactante esteve relacionada à recusa do médico
em receber as vítimas na unidade hospitalar, pois esse profissional alegava a falta de regulação médica. Outra
dificuldade enfrentada pela equipe se relaciona às ocorrências com ressuscitação cardiopulmonar, pois o
serviço não possui um desfibrilador externo automático (DEA), e devido a isso, realizamos as compressões
torácicas e as ventilações com o auxílio de um reanimador manual até deslocar ao serviço hospitalar.

CONCLUSÃO
A experiência permite concluir que os grupos de atendimento pré-hospitalares voluntários auxiliam
aos órgãos públicos na prestação de atendimento integral à elevada demanda existente. Além disso, o
voluntariado contribui para a formação acadêmica, pois proporciona experiência na área de atendimento préhospitalar e trauma que muitas vezes não são vivenciadas na academia. A experiência despertou interesse
da acadêmica pela especialização nessa área.
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RECURSOS INFORMACIONAIS PARA
PREVENÇÃO DE DROGAS E PROMOÇÃO
DA SAÚDE ESCOLAR DO ADOLESCENTE
Endres RF¹; Weston FCL²; Câmara SG3; Paz AA1,²,4.

Palavras-chave: Saúde Escolar; Promoção da Saúde; Saúde do Adolescente; Drogas Ilícitas; Prevenção Primária

INTRODUÇÃO
A maioria das pessoas que consome o tabaco, provavelmente teve a iniciação na adolescência.
Diante disso, algumas estratégias foram implementadas para prevenção do uso de drogas lícitas e
ilícitas pelos adolescentes, como: definir a idade mínima para comprar e consumir álcool e tabaco;
regular a propaganda e distribuição das bebidas alcoólicas no mercado; aumentar o preço final
do tabaco; garantir ambientes livres do fumo; promover comportamentos saudáveis durante a
adolescência; e desenvolver medidas para proteção dos jovens dos riscos para a saúde.¹ Por sua vez,
a escola é um local privilegiado para a promoção da saúde, em que crianças e adolescentes passam
grande parte do seu tempo diário. Esse espaço de socialização fortalece os vínculos de sua rede de
amigos e seus professores visam auxiliá-los em seu desenvolvimento integral. Logo, a inserção de um
enfermeiro nesse contexto não costuma ser comum. Entretanto, são diversas as ações que podem
ser desenvolvidas por esse profissional, indo além do atendimento imediato de problemas pontuais.
O enfermeiro escolar pode assumir o papel de educador em saúde, com o potencial de envolver toda
a comunidade escolar em suas ações, estudantes, famílias, professores e gestores. Em um primeiro
aspecto, evidencia-se que os adolescentes sejam os protagonistas, de maneira que desenvolvam o
processo de construção das estratégias de promoção de sua saúde. Um outro aspecto, é instigar os
adolescentes para a criação de recursos tecnológicos que, de fato, sejam atrativas para sua faixa etária
e sua geração.² O objetivo deste estudo foi construir recursos informacionais para prevenção de drogas
lícitas e ilícitas na promoção da saúde escolar de adolescentes.

DESCRIÇÃO
Esse trabalho tem um delineamento de estudo metodológico, que contemplou duas etapas: a
primeira, uma revisão integrativa, e a segunda, de validação de conteúdo dos recursos informacionais.
Na revisão integrativa, utilizaram-se os descritores “saúde escolar”, “promoção da saúde”, “saúde do
1
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adolescente”, “drogas ilícitas”, “prevenção primária” e “serviços de saúde” para a busca de artigos originais
ou de relato de experiência nas bases Web of Science, SCOPUS e CINAHL, no período de 2013 a 2017. A etapa
de validação de conteúdo consistiu no envio de um questionário aos especialistas na área de saúde da
criança e do adolescente procedessem a validação dos conteúdos de Prevenção do uso de drogas lícitas e
ilícitas e a saúde do adolescente; e Promoção da saúde escolar diante do uso das drogas lícitas e ilícitas. Os
critérios de inclusão dos especialistas foram: ter a graduação nas áreas de ciências humanas (psicologia e
pedagogia) ou ciências da saúde (enfermagem e medicina); ter experiência profissional com adolescentes
no mínimo há 5 anos; e estar atuando em atividades profissionais que envolvam adolescentes, no mínimo
há 2 anos. Para exclusão foram observados: a licença-saúde, licença-maternidade ou estar de férias no
período do estudo. A seleção dos especialistas definiu-se a partir da realização de um sorteio aleatório
simples dentre os enfermeiros e psicólogos que atuam na saúde da criança e do adolescente, lotados nos
Departamentos de Enfermagem e Psicologia da UFCSPA, respectivamente. Em relação aos especialistas
pedagogo e médico com ampla atuação na área da saúde da criança e do adolescente, realizou-se o
convite intencionalmente pela proximidade com as atividades escolares. Obteve-se a indicação de nove
especialistas pelo método bola de neve, de profissões distintas, para a validação. O questionário para
validação de conteúdo foi disponibilizado no formato Google Forms, para o envio ao endereço eletrônico
dos especialistas. Esse questionário foi organizado com perguntas que contemplaram características
sociodemográficas e profissionais dos especialistas, assim como a validação do conteúdo. As questões
eram sobre concordância e relevância, por uma escala de Likert, quanto a organização, clareza,
aplicabilidade e pertinência do conteúdo para que fosse disponibilizado para um recurso informacional.
A validação do conteúdo ocorreu pelo Índice de Validade de Conteúdo (IVC) que permitiu avaliar cada
item do instrumento e a totalidade. Ao final da validação, as recomendações destes especialistas foram
avaliadas e incorporadas, para melhoria dos recursos informacionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram selecionados 29 ar gos, sendo 21(71%) publicados em periódicos estrangeiros e 8(28%)
nacionais. Em relação ao ano de publicação, dos ar gos selecionados veram destaque os anos de 2014 e 2016,
com 8(27,5%) e 9(31%) respec vamente; em 2013 foram encontrados 6 (20,7%) e em 2015 e 2017 apenas
3(10,4%) ar gos em cada ano. No que se refere às metodologias u lizadas, destaca-se as pesquisas quan ta vas,
que foram observadas em 26(90%) ar gos, enquanto, as pesquisas com delineamentos qualita vos em 2(7%)
e a pesquisa quali-quan ta va em 1(3%). Quanto ao nível de evidência, houve uma predominância dos ar gos
de nível de evidência 6 totalizando 23(79%), seguindo de nível de evidência 4 que eram 6(21%). Os conteúdos
foram organizados em temas e categorias. O primeiro tema “Prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas e a
saúde do adolescente” discorreu sobre cinco categorias: Iniciação nas drogas; Fatores que influenciam o uso
de drogas; Fatores de proteção contra o uso de drogas; Consequências do uso de drogas; e Prevalência do
uso de drogas. E o outro tema “Promoção da saúde escolar diante do uso das drogas lícitas e ilícitas” trouxe
três categorias: Intervenções; Desafios da intervenção na escola; e Solução para intervenção na escola. A par r
dessa sistema zação, desenvolveu-se a segunda etapa que compreendeu a validação de conteúdo dos recursos
informacionais que foi realizada por sete especialistas das áreas da saúde e da educação. O conteúdo avaliado
do tema Prevenção do uso de drogas lícitas e ilícitas e a saúde do adolescente a ngiu um Índice de Validade de
Conteúdo (IVC) de 0,94, e o segundo tema “Promoção da saúde escolar diante do uso das drogas lícitas e ilícitas”
obteve o IVC de 0,96. Os produtos desse estudo que são os recursos informacionais estão disponíveis para
acesso público, através do endereço eletrônico para cada tema supracitado: h ps://goo.gl/JAKD1c e h ps://
goo.gl/hjyJGc.
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CONCLUSÃO
Os recursos informacionais foram considerados relevantes e receberam contribuições constru vas dos
especialistas para a qualificação dos conteúdos. Os recursos informacionais validados se cons tuíram em dois
produtos que estão disponíveis publicamente para a u lização de profissionais que atuam com adolescentes
para abordar a prevenção do uso de drogas para a promoção da saúde escolar. Com esses produtos educacionais,
espera-se que os profissionais escolares u lizem o conteúdo para ins gar a produção de jogos, blogs e/ou
aplica vos. Indubitavelmente, essa área de conhecimento da prevenção e da promoção da saúde escolar carece
de outras ações que podem ser desencadeadas a par r desses produtos, no sen do de reforçar as condições
necessárias para que a saúde do escolar possa ser refle da e discu da pelos próprios adolescentes com o apoio
de educadores, profissionais da saúde e da família.
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Resumo 61

MESTRADO PROFISSIONAL EM
ENFERMAGEM: O DESPERTAR DE VIVÊNCIAS
ENTRE O PESQUISAR E O TRABALHAR
Antoniolli, SAC¹; Abreu, AM¹; Machado, KPM¹; Jost, MT¹; Caregnato, RCA¹,², Paz, AA¹,².

Palavras-chave: Educação de Pós-Graduação em Enfermagem; Educação Superior; Prática Profissional; Capacitação
Profissional; Enfermagem.

INTRODUÇÃO
Na Pós-Graduação Stricto Sensu, o Mestrado Profissional é uma modalidade que foi regulamentada pela Portaria número 080/1998.1 Essa modalidade como processo de formação na área
da Enfermagem é recente. Esse tem como finalidade qualificar enfermeiros na gestão do cuidado,
em todos os níveis de atenção em saúde, por meio da produção de conhecimento, tecnologias e
práticas inovadoras de acordo com as demandas da sociedade e dos serviços de saúde.2 É exigido
uma estrutura curricular que acompanhe a evolução do conhecimento, com a competência de uma
metodologia pertinente a realidade e a aplicação orientada para o campo de atuação profissional
específico.1 Nessa perspectiva, a principal caraterística do Mestrado Profissional está na aproximação
e articulação da pesquisa com a prática laboral. A legislação permitiu as mesmas prerrogativas do
Mestrado Acadêmico, sendo assim reconhecida a titulação de Mestre para o diploma de Mestrado
Profissional.3 Logo, essa formação propõe o alcance de novos resultados aplicados à prática laboral,
sendo denominadas de produtos do Mestrado Profissional. O objetivo deste estudo é relatar a
experiência de discentes do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf) na modalidade
Mestrado Profissional após a conclusão do primeiro ano de formação.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência. Essa vivência pauta-se no Curso do PPGEnf de uma instituição
pública federal no sul do Brasil, vivenciado no período de agosto de 2017 a julho de 2018. Compartilharam desse
espaço social de formação 17 estudantes enfermeiras atuantes em diversas especialidades e níveis de atenção
à saúde. Foram selecionadas nove por vagas regulares e sete pelo edital número 27/2016 da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Conselho Federal de Enfermagem (CAPES/COFEN)4. Essa
iniciativa CAPES/COFEN teve a finalidade de conceder recursos de custeio aos Mestrados Profissionais da Área
de Enfermagem do Brasil, vinculados a instituições de ensino superior, visando desenvolver pesquisas com
práticas inovadoras para a consolidação da Sistematização da Assistência de Enfermagem.
1
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O curso PPGEnf é constituído de duas linhas de pesquisa: Práticas inovadoras e tecnologias
de enfermagem na atenção à saúde; e Redes de atenção à saúde e gestão do cuidado de enfermagem.
Essas linhas direcionam para a busca de conhecimentos, produção de melhores práticas em enfermagem,
contribuindo para o desenvolvimento profissional e inovação, agregando novas oportunidades para a
consolidação da Enfermagem baseada em evidências. O primeiro ano exigiu a realização de atividades
obrigatórias: elaboração de um artigo para submissão em periódicos qualificados pela CAPES; obtenção da
proficiência em inglês; qualificação do projeto de trabalho de conclusão de curso; e aprovação em disciplinas
obrigatórias e eletivas da matriz curricular do curso. Para empoderar o profissional existe a necessidade de
propiciar um espaço criativo e um espírito transformador, que sejam sujeitos com capacidade de mudar as
situações como forma de transformá-las.5 A vivência das discentes neste curso possibilitou um repensar
coletivo sobre a formação e as políticas que envolvem a construção do conhecimento para aplicação na
prática pedagógica e profissional. Compreendeu-se que o Mestrado Profissional representa a realização
e o alcance de objetivos pessoais e profissionais, com possibilidades reais de aproximação da prática e
teoria, permitindo o compartilhamento de conhecimentos nas mais diversas áreas da enfermagem6. Além
disso, representou a oportunidade da aplicação da pesquisa diante das indagações decorrentes da prática
laboral, representando um espaço para que as questões profissionais possam ser discutidas e repensadas.
Mediante os resultados obtidos das pesquisas, esses retornam aos serviços de saúde em forma de produtos
fundamentados em um estudo científico, possibilitando uma nova construção na metodologia por meio
de uma produção tecnológica.

CONCLUSÃO
A integração de enfermeiras de diferentes áreas de atuação foi considerada positiva pelas
discentes do Mestrado Profissional em Enfermagem, uma vez que contribuiu para o crescimento
profissional e acadêmico, mediante o compartilhamento de experiências e ampliação do conhecimento
o que vem ao encontro da proposta do curso, promovendo a articulação entre os saberes científico e
profissionais para a qualificação das práticas de saúde, sejam assistenciais ou gerenciais. Ressalta-se
que, foi possível desenvolver as metodologias apreendidas ao longo do curso, tanto da fundamentação
teórica até atingir a prática adequada à realidade vivenciada, guiando as atividades executadas. A
formação com excelência é um desafio atual enfrentado pelos Programas de Pós-Graduação, pois é
necessário se adaptar à realidade e as políticas voltada ao avanço e consolidação do conhecimento
científico, tecnologia e inovação na área da Enfermagem.
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INTRODUÇÃO
Em tempos de crise como a atual situação brasileira há maiores exigências para que os setores
encontrem alternativas ao enfrentamento da urgência dos problemas na busca de resolutividade para
os desafios. Os segmentos da saúde, com suas áreas mais tradicionais como enfermagem, farmácia,
medicina, odontologia e outras recentes como a saúde coletiva, através dos vínculos com a condição
da vida humana e a qualidade do bem viver, não têm como se isentarem desse compromisso com a
sociedade, independente da atuação profissional acontecer no setor público ou privado. O Sistema Único
de Saúde-SUS, criado à luz da Constituição Federal1, reservou lacunas para essa complementariedade.
Mais além, previu a formação dos seus recursos humanos regulada pela organização da rede pública do
sistema. A partir da teoria caixa de ferramenta, um quadrilátero foi sugerido, englobando a formação,
a gestão, a atenção e o controle social2. Recentemente, foram apresentadas pistas para favorecer
o encontro do que fazer público com a educação, as vulnerabilidades, o bem viver e a pedagogia
para a comunicação universitária3. Ao se comunicar com pesquisas científicas e compartilhar
vivências profissionais de áreas com diferentes olhares sobre a saúde, este estudo tem como objetivo
problematizar a necessidade inadiável de intersecções e diálogos entre a formação, a gestão, a prática
profissional e iniciativas de empreendedorismo e inovação tecnológica.

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de um relato de experiência, com delineamento descritivo com abordagem qualitativa.
Esse relato pauta-se na vivência de três profissionais com atuação no Sus, em uma capital do sul do
país, em diferentes cenários produtores de saúde, no período de julho de 2017 a julho de 2018. Um
enfermeiro, com vivência na docência de enfermagem em uma universidade pública, outro com
1
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atuação como enfermeiro da saúde da família somada a experiência de um profissional de tecnologia
da informação de um Hospital Escola de grande porte. Utilizou-se para a construção desse relato de
experiência, publicações com base em referenciais teóricos nacionais, dos últimos cinco anos, além de
publicações imprescindíveis para o tema, independente do ano de publicação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Buscou-se na interseção do conhecimento dos três profissionais do SUS, através de suas
diferentes práticas profissionais apontar novas soluções para a resolutividade dos problemas
contemporâneos na saúde brasileira frente as adversidades atuais do SUS. Utilizou-se de inovações
para a saúde, como forma de reflexivamente trabalhar a contextualização interacional dos
profissionais, a formação profissional, a gestão governamental com a sociedade e o controle social.
Há vários reconhecimentos favoráveis ao SUS como principal política pública brasileira: abrangência,
acesso, vínculo, resolubilidade, longitudinalidade, focalização na família e a orientação comunitária
através da amplitude das ações da estratégia de saúde da família, como reorganizadora da atenção
à saúde4. Em todos os níveis de atenção, a transparência de dados, fonte de recursos em rede
organizada e hierarquizada em complexidade crescente, bem como a possibilidade como campo de
preparo e aperfeiçoamento de profissionais mostram-se necessários. Inovações tecnológicas têm
sido verificadas e adotadas com velocidade constante como providências educativas e promotoras
da saúde e da segurança dos usuários do sistema. No entanto, o mais grave problema do SUS é o
tempo, que causa perplexidade, pois, se tem capacidade resolutiva, também produz uma espera
indesejável para o atendimento das pessoas. Nem a gestão nem o controle social têm sido eficientes
e eficazes nesse enfrentamento. A formação técnica e universitária esforça-se, todavia, carece de
tratativas curriculares com interdisciplinaridade, pouco conferindo de capacitações acadêmicas
interativas. Se a interatividade intracursos e interformativa na universidade é frágil, como esperar uma
interprofissionalidade mais produtiva na atenção profissional? O despreparo dos gestores na área da
saúde é outra barreira de graves consequências para a vida e o bem viver, tanto dos profissionais quanto
dos usuários do SUS. A boa nova é que têm surgido soluções contributivas, tanto no âmbito público
quanto dos demais empreendimentos, o que aumenta a participação das pessoas nas discussões. Ao
mesmo tempo, empreendedores visualizam e se propõem a ocupar determinados nichos de mercado.
A inovação tecnológica tem contribuído com o SUS e lançado aplicativos que integram e fazem com
que dispositivos, dados e informações sejam conectados para permitir cuidados de saúde, em que a
informação é compartilhada de maneira segura por meio de diferentes plataformas, independentemente
do fornecedor5. Exemplos no SUS já podem ser vistos por meio do uso de prontuário eletrônico, do
telessaúde e de aplicativos móveis para o cuidado de doenças crônicas. Estas ferramentas são capazes
de oferecer e organizar consultas, exames, imunizações, pacotes cirúrgicos e até alcance aos serviços
de urgência e emergência, com acesso a imagens e dados. Planejamento, organização, direção,
controle e avaliação continuam sendo funções administrativas fundamentais6. Acrescentem-se dois
fatores indispensáveis: o registro das atividades, que possa servir de molde a outras iniciativas do
desempenho profissional e a coragem consciente para promover as mudanças necessárias3. O cenário
de crise da conciliação vivenciada pela sociedade moderna entre o desenvolvimento e a humanização
no cuidado à saúde reforça que a população está inserida no processo produtivo do cuidado. O desafio
está na intervenção profissional multifatorial e interdisciplinar, que visualize a pessoa como centro da
atuação e sujeito da política pública7.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O SUS precisa ser respeitado em suas diretrizes e como política pública de saúde. A construção
de novos conhecimentos, tecnologia, inovação e ações em saúde que amplie o acesso da sociedade,
da universidade, dos profissionais e usuários do SUS, se faz urgente. As adversidades no âmbito da
atenção, gestão, educação e controle social no SUS são conhecedoras pela sociedade e, desafiadoras
cada vez mais, em nossa realidade, como cidadãos brasileiros. Entretanto, para que se processe
mudanças significativas na saúde sugerem-se buscas de concepções e conceitos de maior amplitude,
como a interdisciplinaridade, a intersecção de áreas diferentes do conhecimento, a interdependência
em educação e tecnologias em saúde, as quais promovam cuidado e inovação necessários para uma
reformulação do SUS.
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